BIJ AGO WETEN WE
VAN WANTEN!

OVER AGO
Wij hebben onze thuisbasis in Schaijk. Waar een drietal bedrijven,
elk met een eigen specialisme en professionals, samen AGO Groep
vormen:
1.
2.
3.

AGO Technische Installaties voor woning- en utiliteitsbouw
AGO Totaaltechniek
AGO Badkamers & Tegels

We werken met zo’n 100 vakmannen en -vrouwen aan grote
en kleine projecten. Voor aannemers, projectontwikkelaars,
overheidsinstellingen, woningcoöperaties én particulieren.
Dat doen we kundig en no-nonsense. Bij AGO weten we van
wanten.

AGO TECHNISCHE INSTALLATIES
VOOR DE UTILITEITSBOUW
Gebouwen worden steeds complexer. Met een
steeds belangrijkere rol voor installatietechniek.
Daarom zorgen wij ervoor dat ons kennisniveau met
deze ontwikkeling meebeweegt. We besteden veel
aandacht aan knowhow over diverse specialisaties, het
bouwbesluit en bouwkundige en -fysische zaken.
Alles wat we voor de woningbouw kunnen betekenen,
voeren we eveneens uit in een school, zorginstelling,
logistiek centrum of welk bouwwerk ook.

AGO TOTAALTECHNIEK

AGO TECHNISCHE INSTALLATIES VOOR DE
WONINGBOUW
Of het nou 228 appartementen in Nijmegen zijn,
om 14 nieuwbouwhuizen in Utrecht gaat of 8
patiowoningen in Schaijk betreft; wij verzorgen
alle E(lektrotechnische) & W(erktuigbouwkundige)
installaties. Van advies tot ontwerp. En van
montage tot onderhoud. Aardig allround dus.
Ja natuurlijk, dat doen we ook voor één
appartement.

AGO laat niemand in de kou zitten. Wij zorgen voor
nieuwe cv-ketels, zonnepanelen, warmtepompen en
spouwmuurisolatie. En we weten er ook aardig wat van.
Intimi noemen ons ook wel ‘de verwarmingsspecialist van
Noord-Brabant’, omdat we graag zuinig en efficiënt met
energie omgaan.
Onze storingsdienst is natuurlijk zeven dagen per week
bereikbaar. Maar… periodiek onderhoud voorkomt
vervelende storingen.

AGO BADKAMERS & TEGELS
Bij de aanschaf van een nieuwe badkamer komt heel wat
kijken. Er is een overvloed aan inspiratie en mogelijkheden.
Daarom staan onze specialisten klaar om u stap voor stap
te begeleiden naar uw droombadkamer: van inleven naar
ontwerpen. Naar selecteren en monteren. En als laatste:
genieten!
Wees welkom in onze showroom in Schaijk.

ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN

Als vooruitstrevend bedrijf werken we continue aan
duurzame oplossingen, want wij vinden dat er goed voor
de aarde gezorgd moet worden. Sinds 2012 (!) bouwen we
energiezuinige en -neutrale huizen. We maken daarbij gebruik
van energie die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt:
door de zon, water en wind.
Prijzig? Die tijd is geweest. U kunt maandelijks juist een boel geld besparen.

DUURZAME OPLOSSINGEN

We installeren bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of
een warmtepomp. Ook is het mogelijk om uw huidige CV-installatie te
optimaliseren. Een simpele aanpassing als deze kan al voordeel opleveren.
Natuurlijk zijn duurzame oplossingen een investering, maar op den duur betalen
ze zich terug. Onze specialisten kunnen de terugverdientijd voor u berekenen.
En… een beter milieu begint bij uzelf. Toch?
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