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Voorop lopen is de 
hoogste kwaliteitsnorm 

overtreffen

ENERGY INNOVATION FIRST

Veilig en vertrouwd. 
Het is een belofte die wij al 
meer dan 100 jaar waar
maken. Die belofte begint 
bij de bevlogenheid van 
onze medewerkers. Vóór 
alles gaan wij voor het 
vinden van nieuwe energie
besparende oplossingen.

Dat staat bij ons op nummer één en maakt ons vaak 
de nummer één in ventilatie en warmwatersystemen. 
Door actief met partners samen te werken leveren wij 
totaalconcepten die ook u op voorsprong zetten door 
hun veiligheid, comfort, lange levensduur en lage 
energiekosten.



Voorop lopen  
is van nul een  
punt maken

VAN NUL EEN PUNT 
MAKEN 
Wie u ook spreekt bij Inventum, u proeft de ambitie om 
samen het verschil te maken en het energieverbruik in 
woningen tot nul te reduceren. Dat doen we door  
het ontwikkelen van energiezuinige producten, maar 
ook door onze bestaande producten steeds duurzamer 
te maken. Net zo belangrijk vinden we de eindgebruiker, 
die we de tools in handen geven om zijn energieverbruik 
te beheren en waar mogelijk te verlagen.

U kunt onze energieoplossingen toepassen in zowel 
bestaande als nieuwbouwsituaties, in de woning en 
utiliteitsector. Wij bieden u een breed assortiment 
boilers, ventilatiewarmtepompen en kokend water
systemen. Van keukenboilers tot pasklare energie
concepten. Met meer comfort voor de eindgebruiker  
als extra resultaat. 

NIEUWE TECHNOLOGIE 
TOEPASBAAR MAKEN
Met plezier gaan we de uitdaging aan om voorop te 
blijven lopen en de nieuwste cv en warmtetechnologie 
toepasbaar te maken. Op onze goed uitgeruste R&D 
afdeling volgen we de ontwikkelingen op de voet. Frisse 
ideeën krijgen hier de ruimte. Net als nieuwe producten, 
die we uitgebreid testen voordat ze productierijp 
worden gemaakt. Ook voeren we in ons laboratorium 
levensduurtesten en CWmetingen uit.

Alles om de beste kwaliteit te garanderen. Met minder 
nemen we geen genoegen. Vanzelfsprekend voldoen 
wij aan (inter)nationale kwaliteitseisen en keurmerken. 
Maar echte kwaliteit is een manier van denken. Dat begint 
bij onze medewerkers, die zich verantwoordelijk voelen 
voor en trots zijn op het resultaat. In een hecht team 
werken we aan blijvende procesverbetering, onder
steund met toekomstgerichte scholing.

INNOVATIE ZIT IN 
ONS DNA
Inventum is een oerHollands bedrijf dat begin vorige 
eeuw kansen zag in elektriciteit, als energiebron voor 
apparaten. Die tijd hebben we achter ons gelaten, maar 
inventief zijn we gebleven. Neem bijvoorbeeld onze 
revolutionaire oplossing voor warmteverlies in huis, 
de Ecolution ventilatiewarmtepomp. Of de veiligste 
kokend waterkraan, HotSpot Titanium.

Waar we ooit begonnen met het gebruik van 
elektriciteit, staat nu het besparen van energie voorop. 
In alles wat we doen. Logisch dus dat we in een zeer 
energiezuinig pand produceren. In onze fabriek in 
Houten combineren we inkoop, logistiek en R&D 
onder één dak. Wanneer u kiest voor Inventum, kiest u 
voor een duurzaam, lean en mean maakbedrijf dat de 
kwaliteit van begin tot eind waarborgt. 



Voorop lopen is 
heel efficiënt voorzien 

in de warmwaterbehoefte



Onze 
producten

BOILERS
Van 5 tot 500 liter inhoud. Voor nieuwbouw en 
bestaande bouw. Bedoeld voor één appartement of 
juist een heel flatgebouw. Horizontaal of verticaal 
gemonteerd. In onze fabriek in Houten maken we de 
juiste boiler voor elke situatie. Van keukenboiler tot 
groot voorraadvat. Warm water is onze specialiteit, 
al ruim 100 jaar.

KOKEND 
WATERSYSTEMEN
Direct kokend water uit je kraan. Daar heb je plezier en 
gemak van. Door direct de juiste hoeveelheid kokend water 
te tappen, verspil je minder water. Onze boiler is sterk, 
onderhoudsvriendelijk en montage is een eenvoudig. Kranen 
zijn verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen.

SAMEN IETS 
MOOIS MAKEN?
Wij denken actief met u mee en ontwikkelen graag samen 
nieuwe ideeën en producten, al dan niet onder private label. 

VENTILATIEWARMTEPOMPEN
Vroeg of laat moet iedere woning besparen op energie. Niet alleen bij nieuwbouw. 
Er wordt steeds meer geïnvesteerd in het verbeteren van de energieprestatie van 
bestaande woningen. Logisch, want woningeigenaren willen besparen op de steeds 
hogere energiekosten. Inventum biedt als partner slimme oplossingen in de vorm van 
kennis, advies en uiteraard in innovatieve producten.

De Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp is zo’n innovatief product. Het is met recht 
een doorbraak in hernieuwbare energie in bestaande woningen en zorgt voor een 
nieuwe en moderne manier van verwarmen.



Voorop lopen is 
comfort verbeteren en 
verbruik verminderen

ONZE NIEUWSTE INNOVATIE WACHT 
OP JOUW IDEEËN
Wij geloven niet in dat ene briljante idee. Wij geloven dat er heel veel ideeën nodig zijn om een 
innovatief product te maken. Ideeën die kunnen groeien door ze uit te proberen, bij te schaven en te 
delen met anderen. Dat kan bij Inventum. Met meer dan 100 jaar ervaring blijven we vernieuwen, op 
zoek naar energiebesparende oplossingen. Heb jij het idee dat je hieraan kunt bijdragen? En wil je 
werken in een groeiende, internationaal georiënteerde onderneming? 

Neem dan contact  
met ons op.

VERNIEUW MET 
ONS MEE
Onze droom is de Nederlandse nummer 1 worden in 
energiezuinig verwarmen. Wat is uw droom? 
Vertel het ons en vernieuw met ons mee. Bel gelijk even 
met 030 274 84 84 of mail ons via info@inventum.com. 
Uitgebreide informatie vindt u op onze website 
www.inventum.com. 

Graag tot 
ziens!

SAMEN IETS 
MOOIS MAKEN
Wij denken actief met u mee en ontwikkelen graag 
samen nieuwe ideeën en producten, al dan niet onder 
private label. Uw warmwateroplossingen kunnen wij 
op maat ontwerpen, produceren en in overleg volledig 
voormonteren voor een directe plaatsing in uw 
toepassing. Al jarenlang zijn wij op deze manier een 
betrouwbare, flexibele coproducent van cvfabrikanten.

Ook laten we u graag meeliften op de kennis en ervaring 
van onze businesspartners en adviseurs. Ons kennis
netwerk reageert snel op technische ontwikkelingen 
en staat vaak aan de basis van nieuwe initiatieven en
innovaties. Sluit u aan, want alleen samen blijven we 
de markt ver vooruit.
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