
sanitair

Sfeervol genieten 
      van water en warmte

Badkamer en sanitair

Een badkamer is al lang niet meer alleen een ruimte waar u zich opfrist voor of na een drukke 

dag. Vandaag de dag is baden en douchen pure verwennerij in een sfeervolle ruimte die van 

alle luxe en gemakken is voorzien. Een warme en krachtige waterstraal op de vroege morgen, 

een ontspannend (bubbel)bad na een drukke werkdag, uw kinderen schoon schrobben na een 

middagje buitenspelen, wij maken het voor u mogelijk met ons ruime assortiment aan badka-

mers en sanitair. Ruimte, comfort en ontspanning zijn de kernwoorden voor de badkamers van 

vandaag. Geheel naar uw wens, behoefte en budget kunnen wij uw badkamer inrichten. 

U kunt kiezen uit bijvoorbeeld hoek-, vrijstaande- of traditionele baden, maar ook uit luxe 

douchecabines, sauna’s, stoomcabines, bubbelbaden en whirlpools. Wij voeren diverse A-

merken, ook als het gaat om accessoires zoals designradiatoren, badmeubels, wastafels en 

vloer- en wandtegels. In onze showroom kunt u de waterstralen van de diverse douchesystemen 

ervaren. Langzaam wakker worden onder een krachtige douchestraal of het snel laten vollopen 

van uw bad of whirlpool vraagt om een installatie met voldoende capaciteit en vermogen. Ook 

dit is vanzelfsprekend ons vakgebied.
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•  Duurzame energie

•  Badkamer en Sanitair

•  Centrale verwarming

•  Biomassakachels

•  Zink- en koperwerken 

•  Regeltechniek

•  Houtsfeerhaarden

•  Gassfeerhaarden

MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.



    Onze oplossing is 
meer comfort met       

energiezuinige 
systemen  

CV-VloeR-
VeRwaRMinG

CV-inStallatie

Energiezuinige en duurzame oplossingen staan op dit moment centraal als het gaat om ver-

warmingssystemen. Daarnaast is er de steeds grotere wens naar comfort op het gebied van 

warmte, water en leefklimaat. Traditionele combiketels hebben een steeds hoger rendement 

en zorgen, afhankelijk van uw wensen en behoeften, voor meer comfort in uw warmwatervoor-

ziening.  De keuze voor designradiatoren geven uw interieur meer uitstraling en elegantie. De 

nieuwste trend op dit gebied zijn aluminium designradiatoren, die energiebesparend zijn van-

wege de snellere afgifte van warmte.  Kiest u voor vloerverwarming, dan kan dit ook de nodige 

besparingen opleveren. Het grote warmteoppervlak en de geringe luchtcirculatie zorgen voor 

een zeer aangenaam leefklimaat, terwijl uw verwarming een graadje lager kan.

Vanwege al deze ontwikkelingen kan vervanging van uw oude verwarmingssysteem u al snel 

veel energie en kosten besparen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover goed en deskun-

dige geïnformeerd wil worden. In onze showroom in Haaksbergen staan we u graag te woord. 

Wij installeren de beste A-merken zoals Nefit en Vaillant. Verder hebben wij veel kennis  en 

ervaring met duurzame systemen. Denk hierbij aan zonneboilers, zonnestroom, warmtepompen, 

biomassakachels en warmte terugwin ventilatie units. Energiezuinig en meer comfort gaan wat 

ons betreft prima samen.
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MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.



GaSSfeeRHaaRDen

Genieten van 
sfeer, warmte 

en gemak

GaSSfeeRHaaRDen

Een haard in uw woonkamer zorgt voor sfeer en warmte, of u nu voor een gas- of voor een 

houthaard kiest. Kiest u voor een gashaard dan geniet u van gemak en comfort. Gashaarden 

hebben als voordeel dat u ze eenvoudig aan en uit kunt zetten. U hoeft niet te slepen met 

houtblokken of de asla te legen.  Indien gewenst hoeft u er zelfs niet meer voor uit uw luie 

stoel. De gashaard kan bediend worden door middel van een afstandbediening, waarmee 

de temperatuur optimaal geregeld kan worden. Haarden zijn ook ideaal voor koele lente- of 

zomeravonden. U hoeft uw centrale verwarming of vloerverwarming niet aan te zetten voor 

een behaaglijke temperatuur in uw woongedeelte.

Gashaarden zijn er in diverse stijlen, passend bij ieder interieur. Van klassieke tot moderne 

haarden, van inbouw tot vrijstaande haarden. Vrijstaande haarden zijn uitermate geschikt in 

een ruime woonkamer. Vanuit meerdere gedeelten in uw woonkamer kunt u genieten van de 

sfeer en de warmte van de haard.

Onze specialisten adviseren u graag over de diverse haarden en in onze showroom kunt u 

een keuze maken uit de vele designs. Wij zijn dealer van diverse toonaangevende merken en 

staan u graag te woord om te kijken wat uw specifieke wensen zijn.
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MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.



HoutSfeeRHaaRDen

 Genieten van 
sfeer, warmte en 

puurheid

HoutSfeeRHaaRDen

Een haard in uw woonkamer zorgt voor sfeer en warmte. Of u nu voor een gas- of voor een 

houthaard kiest. Kiest u voor een houthaard dan kiest u voor de puurheid van een knappend 

vuurtje in uw woonkamer. Authentieke sfeer en de geur van verbrand hout zorgen voor pure 

comfortabele warmte. Eerst een paar kleine stukjes hout in de haard, daarna af en toe een 

groter blok en een aangename warmte vult de hele dag of avond uw woonkamer. Naast sfeer 

hebben de huidige houthaarden een vrij hoog rendement en zijn ze niet milieubelastend. 

Belangrijk is wel  dat er gekozen wordt voor een haard met een vermogen dat past bij de 

grootte van de woonruimte. 

Houthaarden zijn er in diverse stijlen, passend bij ieder interieur. Van klassieke tot moderne 

haarden,van inbouw tot vrijstaande haarden.  Houtsfeerhaarden kunnen aangesloten worden 

op de cv-installatie. Dit geeft een nog hoger rendement omdat de warmte afkomstig van de 

haard ook in andere ruimten wordt benut.

Onze specialisten adviseren u graag over de diverse haarden en in onze showroom kunt u 

een keuze maken uit de vele designs. Wij zijn dealer van diverse toonaangevende merken en 

staan u graag te woord om te kijken wat uw specifieke wensen zijn.
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MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.



Zink - en  
kopeRweRk

 Aanbrengen,
herstellen en vernieuwen

van dak en dakgoten

Zink- en kopeRweRk

Het verwerken van zink- en koperwerk is nog zeer ambachtelijk. Het vereist een grote mate van 

vakmanschap. Het precies inmeten en het exact op maat maken en aanbrengen van goten, 

kilgoten, deklijsten en ander zink- en koperwerk vereisen de nodige precisie en deskundigheid. 

De functie van de dakgoot wordt nog wel eens onderschat, maar niet zelden leidt een ondeug-

delijke dakgoot tot vervelende lekkage binnen in de woning. Een goede en op de juiste manier 

aangebrachte dakgoot kan veel ellende en schade voorkomen.  Voor de reguliere woning wordt 

tegenwoordig meestal gekozen voor zinken dakgoten, die standaard op de markt worden ge-

bracht. Andere materialen voor de dakgoot zijn koper, aluminium, roestvrij staal en kunststof. 

Naast de functie van de dakgoot is ook de uitstraling erg belangrijk. Vooral als het gaat om 

bijvoorbeeld oude boerderijen of historische gebouwen. Voor deze gebouwen wordt vaak geko-

zen voor koper, een duur maar zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal dat bovendien 

makkelijk te verwerken is.  

Wij kunnen voor u het aanbrengen, herstellen en vernieuwen van uw koper- en zinkwerk verzor-

gen. Standaard  vanaf fabriek, maar ook op maat gemaakt in ons eigen bedrijf. Zink en koper 

zijn duurzame materialen, die jaren meegaan zonder onderhoud. Belangrijk hierbij is wel dat 

het vakkundig en professioneel is aangebracht. Hiervoor kunt u bij ons terecht.
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MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.



ReGelteCHniek

 U voelt zich beter
in een optimaal 

geregeld binnenklimaat.

ReGelteCHniek

Een constant en prettig binnenklimaat zorgt ervoor dat het in de ruimte behaaglijk aanvoelt. 

Mensen voelen zich beter en gaan beter presteren als er een goed en gezond binnenklimaat 

is. Verwarmen, koelen en ventileren zijn in woningen de belangrijkste factoren die invloed heb-

ben op het binnenklimaat. Door systemen goed op elkaar af te stemmen kan een optimaal en 

prettig binnenklimaat bereikt worden.

Door middel van een geavanceerde kamerthermostaat kan de temperatuur in uw woning inge-

regeld worden volgens uw wensen. Precies de juiste temperatuur op het juiste moment van de 

dag. Een warme badkamer, een koele keuken en een behaaglijke woonkamer zullen het com-

fort in uw woning verhogen. Indien u naast verwarming ook een koelsysteem in uw woning 

wenst of  heeft, dan kunnen beide systemen door middel van een regelstation op elkaar afge-

stemd worden. Uw woning zal zowel ’s zomers als ’s winters prettig en comfortabel aanvoelen 

met een vrij constante temperatuur.

Door middel van het optimaal regulieren van de temperatuur in uw woning en de vertrekken onaf-

hankelijk van elkaar te verwarmen, bespaart u energie en heeft u bovendien meer comfort. Minder 

energieverbruik en een beter en vooral gezonder leefklimaat in uw woning kunnen heel goed  

samengaan. Wij adviseren u graag wat het beste bij uw persoonlijke wensen en uw woning past.
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MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.



DuuRZaMe
eneRGie

Duurzame energie
een bron voor

      de toekomst

DuuRZaMe eneRGie

Traditionele of fossiele energiebronnen (aardgas, aardolie en steenkool) worden steeds 

schaarser en zullen in de toekomst uitgeput raken. Daarnaast zorgen deze energiebronnen 

voor CO2 uitstoot en vervuiling van het milieu. Milieuvervuiling en schaarste zijn de belang-

rijkste redenen om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Dit wordt enerzijds gezocht 

in het verbeteren van de traditionele systemen door hogere rendementen en anderzijds in 

duurzame energiesystemen. Zon, wind, water, aardwarmte en afval kunnen dienen als brand-

stof. Bovendien zijn deze brandstoffen schoon en onuitputtelijk. De laatste jaren hebben 

duurzame energiesystemen zich steeds verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot sterk verbe-

terde rendementen en een kortere terugverdientijd.

Wij zijn er van overtuigd dat duurzame energiesystemen zoals zonne-energie, biomassa in-

stallaties en warmtepompen de toekomst hebben, al dan niet in combinatie met traditio-

nele systemen. In ons assortiment hebben wij systemen voor het opwekken van elektriciteit 

en warmte door middel van zonne-energie. Dit zijn de PV-systemen en de zonneboilers. 

Daarnaast hebben we biomassakachels, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en warmte-

pompen in ons assortiment. Duurzame energiesystemen vragen om kennis en ervaring. Wij 

kunnen u deskundig adviseren over de diverse duurzame producten en zorgen er vanzelf-

sprekend voor dat de systemen vakkundig geïnstalleerd worden.
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BioMaSSakaCHelS

Biomassa is een duurzame energiebron. De meeste biomassakachels zijn houtgestookt en vaak 

worden pellets (korrels samengeperst houtafval) gebruikt als brandstof.  Naast hout kan er ook 

gebruik worden gemaakt van andere plantaardige materialen als warmtebron. Dit zijn duurzame 

materialen en daarom milieuvriendelijk. Pellet- en houtkachels kunnen worden toegepast om 

enkel een ruimte, bijvoorbeeld het woongedeelte, te verwarmen.  De kachel staat in het woon-

gedeelte en verwarmt de ruimte. Daarnaast kan er voor gekozen worden om deze kachels aan 

te sluiten op de verwarmingsinstallatie. De kachel wordt geplaatst in uw woonkamer en ver-

warmt tevens uw gehele woning. Op die manier heeft de kachel de functie van een centrale 

verwarming. 

Daarnaast is de houtvergassingskachel ook een zeer goed duurzaam alternatief. Deze kachel 

heeft een hoger rendement dan de pellet- of houtkachel.  Een computer in deze kachels zorgt 

voor een optimale naverbranding van de rookgassen. De techniek zorgt ervoor dat de verbran-

ding op efficiënte wijze verloopt.

Met de steeds hogere energieprijzen, worden de biomassakachels een steeds aantrekkelijker 

alternatief. U kunt jaarlijks een aantrekkelijk bedrag aan energiekosten besparen. Deze duur-

zame hoge rendementskachels hebben, afhankelijk van uw brandstofverbruik, een aantrek-

kelijke terugverdientijd. Vraag ons om advies en wij helpen u graag.

WWW.MICHORIUS.COM

 Biomassakachels,
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         alternatief voor gas
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•  Duurzame energie

•  Badkamer en Sanitair

•  Centrale verwarming

•  Biomassakachels

•  Zink- en koperwerken 

•  Regeltechniek

•  Houtsfeerhaarden

•  Gassfeerhaarden

MiCHoRiuS, MeeR Dan een inStallatieBeDRijf
Al ruim 40 jaar is Michorius installatiebedrijf een begrip in heel Twente. Ons familiebedrijf richt zich vooral op de particuliere 

markt. Wij installeren niet alleen, maar kunnen het complete traject verzorgen van idee tot realisatie. Service, kwaliteit en 

betrokkenheid staan hierbij centraal. Wij luisteren goed naar uw wensen en geven goede en duidelijke adviezen. De nieuwste 

ontwikkelingen op ons vakgebied volgen wij op de voet. Ook als het gaat om duurzame systemen zoals zonneboilers, 

zonnestroom, warmtepompen, warmteterugwin (WTW) ventilatie units en biomassakachels, beschikken wij over een brede 

kennis en ervaring. Wat ons betreft heeft duurzaamheid de toekomst en deze systemen kunnen prima gecombineerd worden 

met traditionele systemen.

In onze showroom te Haaksbergen worden verschillende producten getoond, zoals gas- en houtgestookte sfeerhaarden, 

duurzame energiesystemen, diverse A- merken cv- ketels, douchesystemen en accessoires. U bent van harte welkom om 

ideeën op te doen of met ons van gedachte te wisselen over de juiste oplossing. Vanzelfsprekend komen we ook graag bij u 

langs om uw wensen te bespreken. Bij ons staat de klant centraal.


