DOKKUM
Beurtvaart 2
9101 RB Dokkum
Postbus 88
9100 AB Dokkum
T (0519) 22 85 00
F (0519) 22 85 10
SNEEK
Installatiebedrijf Otte B.V.
Edisonstraat 12
8606 JJ Sneek
Tel. 0515 41 35 31
Fax 0515 42 45 07
SCHIERMONNIKOOG
Melle Grietjespad 7
9166 LT Schiermonnikoog
Tel. 0519 53 12 89
Fax 0519 53 10 25
LEEUWARDEN (STEUNPUNT)
Postbus 88
9100 AB Dokkum
Tel. 058 286 07 60
Fax 058 286 07 00
DRACHTEN (STEUNPUNT)
Postbus 88
9100 AB Dokkum
Tel. 0512 52 50 75
Fax 0512 52 50 26

Comfortabel wonen en werken,
een kwestie van techniek

www.pranger-rosier.nl

Pranger-Rosier is een allround technisch dienstverlener

succes aan te pakken. Wij zijn niet te groot voor de

voor particulier en bedrijf. Wij onderscheiden ons door

kleine klus, maar mans genoeg voor grote projecten.

Pranger-Rosier. Een integrale kijk op installaties

Met 225 medewerkers en een omzet van € 25 miljoen

Installaties voor zakelijk gebruik? Pranger-Rosier is uw

Onze integrale kijk op installaties wordt gewaardeerd in

partner. Wij weten wat ziekenhuismanagement, school-

de sectoren utiliteit, industrie, woningbouw, gezondheids-

leiding en directeur-eigenaar willen: installaties zonder

zorg, ﬁnanciële diensten, MKB, overheid en agri.

van plan tot en met inbedrijfstelling, management,
onderhoud en beheer.

is Pranger-Rosier

Pranger-Rosier beschikt over de kennis, de ervaring en de schaalPranger-Rosier

grootte om praktisch elk project met succes aan te pakken.

beschikt over de

een middelgrote
speler in deze
branche. Dokkum is

ZAKELIJK

een integrale kijk op installaties: wij zijn uw partner

zorgen, betrouwbaar en rendabel.

Pranger-Rosier gelooft in persoonlijk contact. Daarom
Pranger-Rosier beheerst alle facetten van het vak: ont-

heeft u als klant altijd één aanspreekpunt voor alle onderwerpen: technisch, organisatorisch en ﬁnancieel.

kennis, de ervaring

het hoofdkwartier, grote projecten worden van hier-

werp, realisatie, inbedrijf-stelling, onderhoud én technisch

en de schaalgrootte om praktisch elk project met

uit gecoördineerd. Lokale vestigingen nemen kleinere

beheer. U weet wat u wilt, wij maken het waar.

Kijk voor meer informatie op www.pranger-rosier.nl

projecten en razendsnelle service voor hun rekening:
Pranger-Rosier is altijd in de buurt.

Alles wat u van techniek hoeft te weten,
is ons telefoonnummer: 0519 22 85 00

PARTICULIER

Comfortabel wonen en werken, een kwestie van techniek
U wilt wél plezierig en comfortabel wonen, maar u heeft

U kunt op ons rekenen voor centrale verwarming, air

géén zin en tijd om zich te verdiepen in kabels, ketels en

conditioning, warm water, elektriciteit, beveiliging en

kilowatturen. Pranger-Rosier biedt uitkomst: alles wat u

nog veel meer.

hoeft te onthouden is ons telefoonnummer. Wij zorgen

Meer weten? Kijk op onze site, www.pranger-rosier.nl.

voor warmte, licht,
lucht en veiligheid.

Onderhoud is

Tóch een storing? Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor
u klaar. En: onze service-monteur is altijd binnen 1 uur ter plekke.

Natuurlijk leveren en

van het grootste
belang.
Ons service-

installeren wij alle apparatuur die u nodig heeft: traditi-

abonnement geeft u zekerheid: uw apparatuur is altijd

onele installaties voor huizen met historie, innovatieve

in topconditie.

techniek voor moderne woningen.

