Bewaarexemplaar
UW DUURZAME TOTAALINSTALLATEUR

Wij gaan voor duurzaam!

Meer comfort, lagere woonlasten
Wij adviseren u graag over energiebesparende maatregelen, over warmte én stroom uit zonnepanelen,
over waterontharders en energiezuinige LED-verlichting. Wij zijn uw duurzame totaalinstallateur.
Neem contact met ons op: 0517 64 12 42 | 0515 33 25 33 of info@lukkes.nl Wij helpen u graag verder!

Installatiebedrijf
Lukkes is specialist
op het gebied van:
Sapis dolorup tatias
• Duurzame energie

sam qui beritin re• Zonnepanelen

pelle ctiame evella

Thuis in uw huis!

• Woningisolatie

Installatiebedrijf Lukkes is al in 3 eeuwen actief vanuit Arum. Wij zijn al meer dan

• Verwarming

115 jaar thuis in uw huis. Installatiebedrijf Lukkes is uw duurzame totaalinstallateur.

qui omnimpore nis
repelendi conseMus

U kunt bij ons terecht voor advies, installaties, onderhoud en reparaties.

eossumq uatetur re

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar!

• Gasinstallaties
• Badkamers

dolenie ndisque nobis
• Waterbesparing

Bij ons bedrijf werken 20 vaste vakmensen, waarvan de meesten al tientallen jaren.

arum evelest vendem

Met meer dan 115 jaar ervaring en met vaste specialisten zijn wij hét vertrouwde

il magnimusam harum

adres voor al uw installaties.

• Waterleiding installaties

• Elektrotechnische installaties

et ent voluptatem.
• Dak- en zinkwerk
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Sinds 1898

Ontwikkeling

Het goede voorbeeld

In 1898 startte mijn overgrootvader Jan Lukkes het bedrijf.

Bij velen komen we al jaren over de vloer, wat maakt dat

En niet alleen bij u thuis. Ook onze eigen panden zijn zeer

In die tijd zag de wereld er anders uit. Jan Lukkes was

we thuis zijn in hun huis. In 1995 nam ik het bedrijf over,

energiezuinig. Voor ons is het heel gewoon om het goede

specialist op het gebied van: koperslagerij, rijwielhandel

de vierde generatie Lukkes. En in korte tijd heeft de wereld

voorbeeld te geven. Met een showroom, een werkplaats

en reparatie, kachelmakerij, lood- en zinkwerk, mastiek

van warmte, water en elektra een enorme ontwikkeling

en ruime voorraad, kunnen wij u goed van dienst zijn.

dakbedekking, elektrotechniek, autoverhuur en huis-

doorgemaakt. Zonnepanelen, energie-nul-woningen,

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij spelen voort-

houdelijke artikelen. Mijn grootvader Tienus Lukkes nam

waterbesparing, pelletkachels, hoogrendement ketels,

durend in op de vernieuwingen. Al meer dan 115 jaar gaan

het bedrijf in de jaren ’30 van de vorige eeuw over en

niks lijkt meer op de techniek van dertig jaar geleden.

we mee met onze tijd, zodat we altijd een modern bedrijf

bouwde de activiteiten van zijn vader verder uit. De grote

En Installatiebedrijf Lukkes heeft deze vernieuwingen

zijn gebleven.

veranderingen kwamen toen mijn vader Jan Lukkes in het

mede vormgegeven. Wij maken ons de kennis en ervaring

Kom gewoon eens langs in Arum of Wommels en zie

bedrijf stapte in de jaren ‘60. De centrale verwarming kwam

van alle vernieuwingen in de installatietechniek eigen en

met eigen ogen wat Installatiebedrijf Lukkes voor u kan

op en Installatiebedrijf Lukkes heeft inmiddels duizenden

passen die meteen bij u thuis toe. Met ons vakmanschap en

betekenen. De koffie staat klaar en onze vakmensen laten

gezinnen van CV-verwarmingsinstallaties voorzien.

actuele kennis, kunt u comfortabel wonen.

u graag de mogelijkheden zien.

Tienus Lukkes

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl
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Installatiebedrijf Lukkes

Al 115 jaar thuis in uw huis
Tienus Lukkes

Jan Lukkes

Tienus Hielke Lukkes

Jan Cees Lukkes

1995-heden

1968-1995

1938-1968

1898-1938

Sapis dolorup tatias
sam qui beritin repelle ctiame
evella
installatiebedrijf
qui omnimpore nis
repelendi conseMus
eossumq
uatetur
duurzame
energie re
dolenie ndisque nobis
arum evelest vendem
duurzame energie
il magnimusam
harum

et ent voluptatem.

Lukkes historie in beeld

Hét installatiebedrijf van het Noorden

Waarom kiezen voor
Installatiebedrijf Lukkes?

Wij zijn hét Installatiebedrijf van het Noorden en met onze
vestigingen staan we dicht bij onze klanten. Dat zeggen we
niet alleen zelf, maar dat horen we terug van onze klanten:

• Persoonlijk
• Vakmensen
• Veel kennis
• Zeer goed advies

Duizenden mensen gingen u voor door

Installatiebedrijf Lukkes heeft ruime ervaring en is

Installatiebedrijf Lukkes voor installatie-

uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

werk te vragen. Onze medewerkers zijn

de zogenaamde energie-nul-woningen. Uw woning

vaak al tientallen jaren bij ons in dienst,

kunnen we zo energiezuinig mogelijk maken.

zodat u vanaf installatie tot service en

kunnen bieden. En door alleen maar A-merken te

onderhoud met vertrouwde gezichten

leveren, krijgt u kwaliteit. U bent van harte welkom

te maken krijgt.

liever heeft, dan komen we net zo graag bij u thuis.

Nieuwe woningen maken we al helemaal energieneutraal,

Wij kopen groot in, waardoor we u een scherpe prijs

• Uitstekende service

Neem eens vrijblijvend
contact met ons op

in onze vestigingen in Arum of Wommels. Of als u dat

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl
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Water uit een put of
een wel, en het toilet
in de tuin, zo was dat
in onze beginjaren.
Met de komst van

Water
De meeste leidingen zijn nu weggewerkt achter tegels en wanden en terecht,
want dat is veel mooier. Eén ding wilt u dan zeker niet en dat is lekkage.
Installatiebedrijf Lukkes heeft de kennis en beheerst het

Een waterontharder verlengt
de levensduur van uw:

het waterleidingnet,

vak van loodgieter tot in de puntjes. Wij leggen uw leidingen

kwam het water in

water. Water bevat kalk en kalkaanslag verwijderen valt niet

huis. Waterleidingen

we ontkalken, zachter maken met een waterontharder.

• Vaatwasser

Zacht water geeft enorm veel voordelen in uw huishouding.

aanleggen is een vak.

Uw kleding gaat langer mee, zacht water is beter voor

• Koffiezetapparaat

zorgvuldig en veilig aan, zodat u zorgeloos kunt genieten van
mee. Maar kalkrijk water, zogenaamd hard water, kunnen

uw huid en kalkaanslag in uw badkamer is met een water-

• Waterkoker

ontharder verleden tijd. Sterker nog, bestaande kalkaanslag

• Kranen

verdwijnt zelfs! Installatiebedrijf Lukkes installeert alleen
waterontharders van A-merken, zoals NorthStar.
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• Wasmachine

• Kleding

Badkamer

In onze uitgebreide showroom kunt u een goede keus

Badkamers zijn er in alle soorten, maten

Na uw keuze kunnen we de nieuwe badkamer van

en smaken. De keus is enorm. Bij ons

A tot Z voor u maken. Wij verzorgen het demonteren van

kunt u terecht voor een ruim assortiment.

installeren uw nieuwe badkamer. Wij doen alles zelf

Het team van Installatiebedrijf Lukkes

met eigen mensen, ook het tegelen, zodat u maar één

• Complete aanleg en installatie

aanspreekpunt heeft.

• Wastafels

graag van dienst, ook wanneer u langer

Wij gebruiken alleen A-merken zoals Sphinx, Grohe,

• Kranen

Villeroy & Boch, Bruynzeel en Mosa. Ook wij willen

in uw eigen huis wilt blijven wonen.

graag dat uw badkamer er nog jaren uitziet als nieuw.

• Tegels

maken. Wij helpen u graag met deskundig advies bij het
samenstellen van een badkamer die bij u past.

uw bestaande badkamer, voeren al het materiaal af en

heeft jarenlange ervaring. We zijn u

We verzorgen alle aanpassingen die
voor u noodzakelijk zijn.

Neem Installatiebedrijf Lukkes
in de arm voor:
• Badkameradvies
• Ontmantelen en afvoeren
van materialen

• Toiletten
• Baden

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl
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U kunt bij ons
terecht voor:
• HR-verwarmingsketels
• Warmtepompen
• Houtkachels
• Pelletkachels

Warm en duurzaam
In vroeger jaren was Installatiebedrijf Lukkes al specialist in het plaatsen, onderhouden en repareren van kolen- en houtkachels. Later kwamen daar gaskachels bij.
In sommige huizen komen wij al zo lang, dat we alle soorten verwarming hebben
aangelegd en door meer modernere oplossingen hebben vervangen.
De laatste jaren ligt de nadruk bij verwarming op

• Advies op maat

• Moederhaarden

duurzaam, energiezuinig en gemak. Met uw mobiele

• 24-uurs service

• Radiatoren

Wij hebben ervaring met de modernste vormen van

• Eigen vakmensen

verwarming. Wij adviseren, installeren, monteren,

• Vloerverwarming

repareren en onderhouden. Wij werken uitsluitend met

• Onderhoudscontract

A-merken: Nefit, Atag, Intergas, Wodtke en Nordic Fire.

• Duurzaam en energiezuinig

• Luchtverwarming

Uw voordelen bij Installatiebedrijf Lukkes zijn:

• Lease mogelijkheden
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telefoon kunt u uw verwarming op afstand bedienen.

Compacte pelletkachels

Pelletkachels
hebben als voordeel:

Pelletkachels zijn de moderne variant

Ons assortiment bevat verschillende soorten pelletkachels.

• Schone warmte

van houtkachels. Ze branden op geperste

Losse kachels kunt u gebruiken als extra, sfeervolle warmte-

• Energiebesparing

houtbrokjes, de houtpellets genoemd.

te koppelen is aan uw cv-installatie.Vraag ons naar de

• Sfeervolle warmte

mogelijkheden.

• Eenvoudig in gebruik

bron in huis. U kunt ook kiezen voor een pelletkachel die

De moderne pelletkachels voor woningen zijn compact,
werken volautomatisch en hebben een bijzonder hoog

Mevrouw Wodtke

rendement. De bediening gaat via een eenvoudig paneel,

Stoken van pellets in een woning vereist een betrouwbare,

dat automatisch de juiste hoeveelheid brandstof aanvoert.

veilige en efficiënte kachel. Installatiebedrijf Lukkes heeft

Ook het schoonmaken van de kachel gebeurt automatisch.

daarom gekozen voor kachels van de fabrikanten Wodtke,

Verbranding gebeurt onder hoge temperaturen, waardoor

Nordic Fire en JAcobus. Mevrouw Wodtke uit Stuttgart is

de verbranding schoon is en er weinig as overblijft.

de uitvindster van de pelletkachel.

• Eenvoudig schoon te maken
• CO2-neutraal

De as die er nog achterblijft, wordt opgevangen in een
eenvoudig te legen lade.

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl
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Wij leveren en
installeren al sinds jaar
en dag (open) haarden
en houtkachels.

Houtkachels en
(open) haarden

Voor open haarden

In onze showroom vindt u een ruime keus uit verschillende

en houtkachels heeft

Ook een houtkachel kunt u koppelen aan uw cv-installatie,

u een schoorsteen

kunt verwarmen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

nodig en ook deze

Wanneer uw woning niet geschikt is voor het plaatsen van

leggen we aan.

alternatief. De warmteafgifte is even groot, maar een haard

merken en typen houtkachels en open haarden.
zodat u met de houtkachel alle radiotoren in het hele huis

een houtkachel of open haard, dan is een gashaard een mooi
brandt op gas in plaats van hout. De nieuwste haarden zijn
zo goed, dat ze bijna niet meer te onderscheiden zijn van
houtkachels. De vlam ziet er levensecht uit.
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Voordelen van houtkachels en
(open) haarden zijn:
• Sfeervolle verwarming
• Energiebesparend
• Duurzaam

Houtpelletketels en
houtvergassingsketels

De voordelen van grote
hout- en pelletketels zijn:
• Warmtecapaciteit van 2,9 tot 1250 kW
• Energiezuinig en duurzaam

Juist voor de industrie en grote
bedrijven zijn ketels een zeer energiezuinige manier voor verwarmen.
Installatiebedrijf Lukkes levert houtvergassingsketels van

‘Energiezuinig,
en tot wel 50%
besparing op uw
energiekosten.’

• Beveiligd tegen oververhitting
• Automatisch vullen en reinigen
• Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

Viessmann. Deze ketels zijn geschikt voor grootverbruikers,
denk daarbij aan zwembaden, appartementencomplexen,
hotels en sauna’s. De ketels hebben een automatische invoer
van pellets, leveren voortdurend warmte, vullen zichzelf

‘CO2-neutraal’

bij en zijn volautomatisch. Met een houtpelletketel of
houtvergassingsketel bespaart u tot wel 50% op uw
energiekosten.

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl

11

Zonnepanelen
• Keuze uit diverse type
panelen: all-black panelen,

Leven van de zon

blauwe poly en zwarte

Zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd, maken uw energierekening

dunne film

een stuk lager. Met zonnepanelen wekt u uw eigen elektriciteit op.

• Uitsluitend A-merken
• Eigen montageteam
• Opbrengst zichtbaar op
PC, tablet of uw mobiel
• 25 jaar vermogensgarantie
• Stormvaste montage
12

Installatiebedrijf Lukkes heeft alle kennis over zonnepanelen. Wij weten wat
de mogelijkheden voor uw woning zijn en wij rekenen uit welk voordeel
het u oplevert.
Zonthermische warmte

en een warmtebuffer. De warmtebuffer is een watervat met

Zonthermische warmte klinkt ingewikkeld, maar betekent niks

daarin spiralen. De zonnecollectoren verwarmen het water

anders dan verwarming door de zon. Vaak gaat het dan om

in het vat via de spiralen. U heeft dan warm water in huis

verwarming door de zon via zonnecollectoren, gecombineerd

via uw zonnecollectoren. Het door de zon verwarmde water

met verwarming door een cv-ketel of pelletkachel.

wordt opgeslagen in een centrale buffer. Vanuit deze warmte-

U heeft nodig een cv-ketel of pelletkachel, zonnepanelen

buffer wordt uw verwarmingssysteem duurzaam verwarmd.

Mocht het water niet warm genoeg zijn, dan brengt
de cv-ketel of pelletkachel het alsnog op de juiste
temperatuur.

Uw voordelen zijn:
• Forse energiebesparing

Valt uw
energielabel
tegen?

• Warmte én/of stroom uit
zonnecollectoren/ zonnepanelen
• Duurzaam en comfortabel wonen

systemen, boilers en wateropslagtanks voldoen aan de
nieuwe Europese minimumeis voor energieprestaties:
de ErP-richtlijn. Ze krijgen allemaal een energielabel en
wij mogen deze installaties keuren en voorzien van een
energielabel.

Energiebesparende maatregelen:

Iedereen in Nederland heeft een energie-

• Dakisolatie

label ontvangen. Dat label is gebaseerd

• Zonnepanelen van

op het bouwjaar van uw woning. Alle

‘Installatiebedrijf Lukkes
heeft al meer dan
20.000 zonnepanelen
geplaatst’

Vanaf 1 september 2015 moeten alle verwarmings-

uitsluitend A-merken

verbeteringen en moderniseringen zijn

• HR-ketel

niet verwerkt in het label.

• HR++ glas

Hoe energiezuinig is uw woning? Wij kunnen u helpen

• Gevel- en vloerisolatie

vaststellen welke maatregelen u al heeft getroffen en wat u

• LED-verlichting

nog kunt doen om energiezuiniger te wonen. We leveren

• Grijswatercircuit:

daar meteen een berekening bij: welke investering is nodig
en wanneer is die investering terugverdiend.

hemelwater gebruiken
13

‘Maak een
afspraak en
kom langs
om u te laten
verrassen door
onverwachte
mogelijkheden.
Wij adviseren
u graag.’
14

Showroom
In onze ruime showroom tonen we
u alle producten en diensten die
Installatiebedrijf Lukkes u kan leveren.
Van complete badkamers, modernste
thermostaten, zuinigste verwarmingsinstallaties tot waterontharders, kranen,
pelletkachels, haarden, zonneboilers
en zonnepanelen.
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mee, maar op enig

CV ketel vervangen

moment zijn ze aan

Installatiebedrijf Lukkes heeft al meer dan 50 jaar ervaring met het plaatsen en

het eind van hun

vervangen van cv-ketels. Sinds de centrale verwarming in woningen zijn intrede

CV-ketels gaan jaren

levensduur.
Nieuwe ketels zijn
energiezuiniger en
leveren u een extra
besparing op.
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heeft gedaan, hebben we vele duizenden cv-ketels geplaatst, onderhouden en
vervangen.
De ontwikkelingen bij het verwarmen van woningen gaan
snel. Lange tijd is de cv-ketel de enige bron voor huisverwarming geweest. Tegenwoordig heeft u keuze uit meer
en andere verwarmingssystemen en allerlei combinaties
van verschillende systemen. Wanneer uw cv-ketel aan het
einde van zijn levensduur is, vraag ons dan naar de
mogelijkheden voor vervanging.

‘De kans is groot dat uw
woning energiezuiniger
verwarmd kan worden.
Wij adviseren u graag.’

Voordelen bij vervanging
en onderhoud door
Installatiebedrijf Lukkes:
• Eigen servicedienst
• Kennis van alle cv-ketels

Gezond
binnenklimaat
van uw woning

• Kennis van energiezuinig
verwarmen
• 24-uurs service

Wij adviseren u graag over een
gezond en energiezuinig binnenklimaat.

Overal even warm
Radiatoren moeten de mogelijkheid krijgen optimaal hun
warmte af te geven. Waterzijdig inregelen noemen we dit.
Wij doen dat standaard bij onze installaties en het inregelen
zorgt voor een juiste warmteafgifte van al uw radiatoren.
Uw woongenot neemt toe en u bespaart ook nog eens op
uw gasverbruik.

Voordelen van een
optimale installatie:

Wij checken uw huis op ventilatie en

• Beter voor uw gezondheid

op een energiezuinige afstelling van

• Goedkoper wonen

uw cv-ketel. Laat uw mechanische

• Comfortabeler wonen

ventilatiebox regelmatig controleren.

• Energiebesparend

Met ons advies kunt u gezonder en

• Minder CO2-uitstoot

aangenamer wonen.

• Milieuvriendelijk
17

De voordelen
van bitumineuze
dakbedekking zijn:

Dakwerk
Vele woningen, aangebouwde garages

Onderhoud en reparatie

en bijkeukens zijn ooit opgeleverd met

Wanneer uw bitumineuze dakbedekking blaren gaat

bitumineuze dakbedekking. Deze

het tijd voor onderhoud. Laat de slechte plekken van uw

• Relatief voordelig

dakbedekking zit op schuine daken,

dakbedekking dan meteen repareren. Hiermee verlengt

• Gaat tientallen

maar vooral op platte daken en is

• UV-bestendig

jaren mee
• Bij ons 10 jaar garantie

daarvoor uitstekend geschikt.

u de levensduur van uw dakbedekking.
Goed schoonhouden van platte daken, de afvoer regelmatig
vrij maken en kleine plooien en scheuren laten repareren,
verlengen de levensduur van uw dak aanzienlijk.

Bitumen gaat tientallen jaren mee, maar is toch een

Vanaf het allereerste begin gebruiken wij al dakbedekking

keer aan vervanging toe. Installatiebedrijf Lukkes is

van Troelstra & de Vries uit IJlst, een leverancier die ook al

gespecialiseerd in het aanbrengen van bitumineuze

meer dan 100 jaar bestaat.

dakbedekking.
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vertonen, poreus wordt of op de naden los gaat laten, is

Zink- en koperwerk

De voordelen van zink of
koper zijn:

Dakgoten en daken van dakkapellen

Wij zijn al meer dan een eeuw gespecialiseerd in het

• Lange levensduur

zijn vaak afgewerkt met zink. Ook

aanbrengen van zinken of koperen dakgoten, regenpijpen

• Recyclebaar materiaal

regenpijpen zijn vaak uitgevoerd in

de onderdelen goed aan elkaar te solderen, zodat het geheel

zink, omdat dat veel mooier staat dan

waterdicht wordt en blijft. Die kunst verstaan wij als geen

en zinken of koperen daken voor dakkapellen. De kunst is

ander. En, koperen goten gaan een leven lang mee.

staal.
Zink en koper gaan lang mee, maar weersinvloeden

moderne uitstraling
• Goede prijs- kwaliteitsverhouding

plastic regenpijpen. U kunt naast zink
ook kiezen voor koper of vuurverzinkt

• Mooie strakke en

‘Zink en koper geven uw
woning een strakke en
moderne uitstraling.’

zorgen ervoor dat ook deze materialen slijten en dat
lasnaden scheurtjes kunnen gaan vertonen.

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl
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Installatiebedrijf
Lukkes is al
tientallen jaren het

Alles voor electriciteit
Een lamp ophangen kunnen velen

mogelijke kleuren. U kunt de verlichting met uw mobiel of

gecertificeerde adres

zelf, maar wanneer het een grotere

tablet op afstand besturen. Wij hebben jarenlange ervaring

voor elektrotechnische

klus is, doet u er verstandig aan een

installaties. Voor alles
dat te maken heeft
met elektra kunt u
bij ons terecht.

gecertificeerd bedrijf in te huren.

Denk daarbij aan:

Elektriciteit in huis is een groot gemak,

• Licht- en stroomplan ontwerpen

maar alleen als het veilig is aangelegd.
LED-verlichting

en aanleggen
• Meterkast plaatsen en uitbreiden

We passen steeds vaker LED-verlichting toe in woningen.

• Aansluiting voor internet en TV

LED-verlichting wordt nog vaak geassocieerd met ‘koud’

• Besturing via mobiel en tablet

licht. Dat is al lang verleden tijd. LED-verlichting is
energiezuinig, gaat lang mee en is te verkrijgen in alle

20

met domotica, ofwel huisautomatisering.

• NEN-keuringen

Het grotere
installatiewerk

Van het ontwerp van het lichtplan tot de installatie kunt
u terecht bij ons. En met LED-verlichting kunnen we een
grote energiebesparing voor bedrijven en instellingen realiseren.Wij zijn en blijven voortdurend op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van installaties.
En daar kunnen ondernemingen hun voordeel mee doen!
Wij zijn gecertificeerd om NEN-keuringen uit te voeren.

Voor fabrieken, kantoorgebouwen,

Elk jaar voorzien wij vele nieuwbouwwoningen,

winkels, scholen, productiebedrijven en

grote woningprojecten dus, van complete installaties en

bij agrariërs verzorgt Installatiebedrijf

voorzien we bestaande woningen van moderne installaties

• Zonnepanelen

Lukkes alles dat te maken heeft met

als onderdeel van renovatieprojecten.

• Drinkwatersystemen

elektra, water, gas, verlichting,

Ook de verlichting in winkels, scholen en stallen wordt

• Krachtstroom

verwarming en energiebesparing.

bepaalt of u zich prettig voelt in een winkel en een product

• Aansluiten van machines

Van ontwerp tot installeren, wij kunnen

gaat kopen. De kleur van licht in stallen heeft invloed op

• Verwarming/ verlichting

het hele traject voor u verzorgen.

klaslokalen beïnvloedt de prestaties van leerlingen.

Denk hierbij aan:

duurzaamheid staat daarbij voorop. Naast nieuwbouw

steeds duurzamer en geavanceerder. De kleur van licht

de melkproductie van koeien. En de kleur van licht in

T 0517 64 1 2 42 info@lukkes.nl
T 0515 33 25 33 www.lukkes.nl
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Wij zijn lid van of erkend door:

VCA *
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Reparatie &
onderhoud
Installatiebedrijf Lukkes bestaat al 115 jaar
en dat komt mede door onze innovaties.
Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.
We staan 7 dagen per week, 24 uur per

Meer weten?
Wij hebben alle kennis, vaardigheden en
vakmanschap in huis. Wij helpen u graag met
het kiezen van de juiste installaties.
Bel ons voor een afspraak of neem een
kijkje in onze showroom in Arum of Wommels
of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.
Installatiebedrijf Lukkes is thuis in uw huis.

dag voor u klaar, omdat we ons realiseren

Vestiging Arum

dat een koud huis of een lekkage meteen

showroom

verholpen moeten worden.

Sytzamaweg 62A
T 0517 64 12 42

24 uur service

info@lukkes.nl

Wij houden voortdurend onze kennis en vaardigheden op
peil. Veel gangbare onderdelen, ook van oudere installaties,
hebben we op voorraad, zodat we u snel een oplossing
kunnen bieden. Alle apparatuur in uw woning slijt en
gaat daardoor stuk.
Bel ons op elk moment van de dag en wij komen zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur bij u langs. U hoeft
vooraf geen klant te zijn van ons, wij willen elke storing of
elk probleem graag binnen 24 uur voor iedereen oplossen.
Natuurlijk kunt u bij Installatiebedrijf Lukkes een

Vestiging Wommels
showroom
De Iisbaan 4A
T 0515 33 25 33
info@lukkes.nl

Graag tot ziens in een van onze vestigingen!
Tienus Lukkes

contract voor onderhoud afsluiten. De ervaring leert dat
u daarmee voordeliger uit bent.

WWW.LUKKES.NL

