GOMMERS NIJMEGEN B.V.
MENSEN DIE HET MAKEN.

BOUW, DAKBEDEKKING,
TECHNISCHE INSTALLATIES
EN ONDERHOUD & BEHEER

GOMMERS
NIJMEGEN B.V.
Gommers is een familiebedrijf met een persoonlijke
aanpak en een informele werksfeer waar
vakmanschap
en service voorop staat. Onze projecten zijn
uiteenlopend omdat wij focussen op verschillende
disciplines; bouw, dakbedekking, technische
installaties en onderhoud & beheer voor zowel
particuliere als zakelijke klanten.
Wij zijn van begin tot eind betrokken bij een project en
wij vinden ons serviceniveau en onze kwaliteit erg
belangrijk. We denken met u mee, adviseren u
waarnodig en houden van open en transparante
communicatie.
Daarnaast staan wij ook bekend om ons vakmanschap.
Wij hebben oog voor detail, werken nauwkeurig en
leveren kwaliteit. Onze medewerkers hebben veel
ervaring, passie voor hun vak en een hart voor de
zaak. Ons team is enthousiast en ieder van ons heeft
een passie voor de bouw.
Ook uw wens zouden wij graag realiseren. Wij komen
graag met u in contact hierover!

BOUW
ZOWEL PARTICULIER ALS
ZAKELIJK
Gommers kan u van dienst zijn bij de
realisatie van uw nieuwbouw,
renovatie, restauratie of uitbouw.
Wanneer u een bouwkavel heeft, u
een renovatie wilt verrichten of uw
huidige woning wilt aanpassen, dan
kunt u bij ons terecht. Wij kijken
samen met u naar de mogelijkheden
en kunnen u adviseren in de vele
keuzes die gemaakt moeten worden.
We hebben een gestructureerde
aanpak en bewezen werkwijzen. Wij
leveren uitsluitend maatwerk en
zorgen dat we het precies naar uw
wens maken.
Gommers uw project laten realiseren!?
Neem dan contact met ons op!

NIEUWBOUW
WONING IN LENT
VANAF BEGIN TOT EIND
MET PASSEND ADVIES.
In Lent zijn wij net klaar met de bouw
van een nieuwe woning. Een
hoogwaardige woning voorzien van
een riant woon- en eetgedeelte,
moderne keuken en bijkeuken, vier
slaapkamers, een aparte inloopkast en
drie badkamers. Het huis heeft een
gestuukte gevel met gevelplint, een
ruim balkon en een verwarmd terras.
Ook uw woning willen wij graag
realiseren!

DAKBEDEKKING
RESTAURATIE & RENOVATIE
Door jarenlange ervaring kan
Gommers u helpen met diverse
opdrachten rondom dakbedekking.
We kunnen u helpen met
dakonderhoud, dakrenovatie,
dakopbouwen en met dakbedekking.
Wij denken graag met u mee over:
1. onderhoudsvriendelijke
afwerkingen (bijvoorbeeld het
gebruik van zink)
2. duurzame mogelijkheden
(bijvoorbeeld groene daken en
zonnepanelen)
3. het creëren van een dak met
maximale levensduur
(bijvoorbeeld door gebruik van
pvc-dakbedekking)
4. warmte & geluid regulering
Wij helpen bij het opstellen van een
volledig gecertificeerd veiligheidsplan.
Zo kunnen onze dakdekkers veilig en
verantwoord te werk gaan en uw
project uitvoeren!

TECHNISCHE
INSTALLATIES

ONDERHOUD &
BEHEER

DUURZAAM ADVIES

EFFICIËNTIE & KOSTENBESPARING

Wanneer u uw technische installaties gaat
vervangen of wanneer u bij nieuwbouw een
technische installatie gaat plaatsen, kunnen wij u
adviseren op het gebied van duurzaam bouwen. Niet
alleen zal dit gaan om verlaging van het
energieverbruik, maar ook om duurzame materialen,
een gezond binnenmilieu en verantwoord
watergebruik. Dit alles met als doel: een prettig en
leefbaar gebouw met respect voor mens en milieu.

Indien u een bedrijfspand of huis heeft wat gebaat is
bij goed onderhoud, dan kunnen wij u ontzorgen.
Door middel van een gesprek stellen wij samen met
u een onderhoudsplan van meerdere jaren op, dat
transparant is en het onderhoud waarborgt.

Keuze mogelijkheden bestaan uit onder andere: allelectric- of hybride warmtepompen, (wtw-)ventilatie,
laagtemperatuur verwarming, zonne-energie,
energieopwekking, EPA en energiebesparing/
optimalisatie. Ook heeft Gommers ervaring met gas& waterinstallaties, cv-installaties, sanitaire
voorzieningen in combinatie met rioolsystemen en
koeltechniek & luchtbehandeling.

Onze onderhoudscontracten zorgen voor efficiëntie
en kostenbesparing. We zijn 24 uur per dag, 365
dagen per jaar beschikbaar, dus ook op zon- en
feestdagen. Onze medewerkers zorgen dat zij
binnen twee uur ter plaatse zijn.
Neem contact met ons op als u meer hierover wilt
weten. Wij staan u graag te woord!

GOMMERS IS ER TROTS OP!

ARSENAAL IN GRAVE - DAKRESTAURATIE EN REALISATIE VAN EEN MODERN ENTREE
Gommers werkt hard mee aan de realisatie van het Lifestyle Centre in Grave. Het gebouw, wat bekend staat als het Arsenaal
werd met meerdere partijen gerestaureerd. Gommers is erg trots op het feit dat wij hier deel van uit maken. Wij zijn
verantwoordelijk voor de restauratie van het dak en voor de realisatie van een nieuwe en moderne entree. Projecten zoals het
Arsenaal vinden wij erg leuk. Onze mensen zijn vakmensen; zij houden van het maken van maatwerk en met hun passie voor
de bouw is dit een mooie uitdaging om deel van uit te maken. Een inspirerend project met een ontzettend mooi eindresultaat.
Heeft u ook een dergelijk project? Wij vinden het leuk om met u in contact te komen.

NIEUW CLUBGEBOUW VOOR RUGBYCLUB THE WASPS
Voor Rugbyclub The WASPS en de Gemeente Nijmegen hebben wij een nieuw clubhuis gerealiseerd. Vanaf het moment dat
het schetsontwerp klaar was zijn wij betrokken in het proces. Gezamenlijk zijn we in de vorm van een bouwteam tot een
definitief ontwerp gekomen. In oktober 2019 is de bouw gestart en in april 2020 is de bouw opgeleverd. Het gebouw heeft
een GPR score van 8.0 en is tevens een BENG gebouw. Wij zijn trots op het feit dat wij bij dit project hebben mogen
anticiperen en de bouw mochten realiseren.
Ook op zoek naar een prettige samenwerking? Laten we dan gauw een afspraak maken!

MULTIFUNCTIONEEL
CENTRUM VALBURG
In opdracht van de Gemeente
Overbetuwe zijn wij in Valburg een
multifunctioneel centrum aan het
bouwen. Naast restaurant 't Wapen
van Valburg zal het centrum
bestaan uit diverse algemene
ruimtes en een ruime sporthal.
Het centrum is op een traditionele
wijze gebouwd en de sporthal
bestaat uit een houten casco. Het
gebouw wordt een duurzaam en
all-electric gebouw. De bouw is
gestart in februari 2020 en het
gebouw wordt in het voorjaar van
2021 in gebruik genomen als
multifunctioneel centrum.

GOMMERS
PIPELINE
Met veel mooie en nieuwe
projecten in het vooruitzicht is het
belangrijk dat wij ons bezig houden
met de ontwikkeling,
modernisering en kwaliteitswaarborging van het bedrijf. Ieder
van ons is hier in zijn eigen
discipline bewust mee bezig en van
op de hoogte.
Van elk project leren we weer en dit
zorgt ervoor dat we een
vooruitstrevende aanpak hebben.
Ook voor u gaan we graag aan de
slag; want wat we het allerliefste
doen en waar we echt goed in zijn,
dat is en blijft bouwen!

WILT U MEER WETEN OVER ONZE
DIENSTEN EN PROJECTEN?
KIJK OP WWW.GOMMERS.NL OF VOLG ONS OP FACEBOOK.

ONZE GEGEVENS
NEEM CONTACT MET ONS OP. WIJ STAAN
U HEEL GRAAG TE WOORD!

Gommers Nijmegen B.V.
Dr. de Blécourtstraat 59
6451 DG Nijmegen

(024) 377 50 12
info@gommers.nl
www.gommers.nl
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