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Bedrijfsprofiel

HOMIJ Technische Installaties is allround
actief op de vakgebieden elektrotechniek, werktuigbouwkunde en telematica.
Van het ontwerp tot en met uitvoering en
beheer. Bij HOMIJ werken meer dan 500
gekwalificeerde medewerkers. De omzet
beweegt zich rond de 125 miljoen euro.

Een ondersteunde partner tijdens een grootschalig project
De Zuidas is een uniek knooppunt aan
de zuidkant van Amsterdam. Hier verrees Amsterdam Symphony waar hightech
kantoren, comfortabele woningen en luxe,
culturele voorzieningen bij elkaar komen.
Het multifunctionele Amsterdam Symphony bestaat uit twee torens met ruimte
voor een vijfsterrenhotel, kantoren, appartementen, een museum of art gallery, winkels en restaurants.

De twee torens hebben elk een hoogte
van ongeveer 105 meter; het hotelgebouw
is ongeveer 40 meter hoog. Onder de drie
gebouwen is een gezamenlijke parkeergarage. Kortom: een bijzonder grootschalig
project. HOMIJ is hierin verantwoordelijk
voor de gehele HVAC-installatie. Daarbij is
er een nauwe samenwerking met ERIKS.

Een totaaloplossing voor alle stromingstechniekcomponenten,
inclusief begeleiding van a tot z
HOMIJ benaderde ERIKS op basis van de
sterke status als totaalaanbieder. ERIKS
kan namelijk een groot aantal componenten leveren in de juiste aantallen en op
het juiste moment. HOMIJ kan daarnaast
rekenen op een goede werkvoorbereiding
en gedegen advies bij de materiaalkeuze
in het voortraject. Zo adviseerde ERIKS
kunststof Fusiotherm leidingen, vanwege
de duurzaamheid en de snelle, eenvoudige
installatie.
Naast de Fusiotherm leidingen leverde
ERIKS John Guest steekfittingen en Oxystop slangen. Deze enorme opdracht werd
van a tot z begeleid door het ERIKS-projectmanagement. Een hele zorg minder
voor HOMIJ in dit grootschalige project.
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