
Bogro Snelrewaard BV een begrip!
Volwaardig partner voor veel bouwbedrijven

Testo Product ervaring
met de testo 300
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Bogro, ABM en ISZUID vallen onder de gezamenlijke Bogro 

Holding.  Bogro Snelrewaard is voornamelijk actief in de 

Randstad en dan voornamelijk de regio Amsterdam.

 

 Service en onderhoud van alle installaties, duurzame oplos-

singen zoals hybride systemen, warmtepompen en zonne-

panelen, bij Bogro kunt u terecht voor advies. 

Bogro is de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardig 

partner bij veel bouwbedrijven, zowel groot als klein. Dat 

biedt niet alleen kansen, maar geeft ook verantwoordelijkhe-

den waar zij niet voor weglopen.            

                                                        

Voor de afdeling woningbouw is geen uitdaging te groot. Of 

het nu gaat om honderden woningen met stadsverwarming 

of woningen met warmtepompen en het nul op de meter 

concept.  Bogro is verantwoordelijke voor grootschalige en 

uiteenlopende projecten.                                                              

                                                                                         

Jelle Wiersma, servicemonteur van Bogro heeft meegedaan 

aan de producttest testo 300 en was 1 van de 4 winnaars. 

Hij was al gewend 

om met een ander 

merk rookgas-

metingen uit te 

voeren. Tijdens 

de testfase heeft 

hij de testo 300 

gebruikt voor het 

inbedrijfstellen van 

de CV-ketels van 

een nieuwbouw-

wijk in Beinsdorp. 

Jelle bepaald aan de hand van metingen met de testo 300 

de juiste afstellingen van de CV-ketel zodat deze zorgt voor 

ideale rendement. 

Daarnaast wordt er gekeken of er geen lekkages of overige 

gebreken zijn. Als de dit niet het geval is, geeft Jelle ak-

koord voor oplevering.

“Het is belangrijk om de fabrieksinstellingen te controleren, 

de CV ketel moet uiteindelijk doen wat die moet doen maar 

wel op de meest efficiënte manier. Zo zitten de bewoners er 

warmpjes bij met de kou op komst. De nieuwe Testo 300 is 

zeer handig en overzichtelijk in gebruik. Hele prettige meter. 

Erg blij mee” aldus Jelle Wiersma.



Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere

036-5487000
Info@testo.nl

www.testo.nl
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Over Testo.

Testo Product ervaring

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was 

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als 

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd. 

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen 

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het 

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten 

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van 

Testo. De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet 

instrumenten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de 

traditionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks 

investeren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van 

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten 

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op 

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld 

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen 

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap 

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo 

geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente 

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of 

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de 

voedselveiligheid moet borgen.


