Week van de Techniek

Open Bedrijvendag
zaterdag 11 maart 2017 van 11.00 – 16.00 uur

Bezoek 2 bedrijven op 1 adres!
Tosec B.V. / Bwefar Rental B.V.
Hoekerweg 2
8042 PH Zwolle
Kijk eens goed om je heen en je komt overal techniek tegen: auto’s, vliegtuigen, schepen of je eigen spelcomputer!
Voor de meesten is het een gebruiksvoorwerp, maar als je nog een keer goed kijkt, dan zie je ook de productie en techniek
erachter. Hoe maak je een auto? Of wat zit er achter het schermpje van mijn Nintendo?
Bij Tosec BV zie je een deel van deze techniek. Kom kijken en ervaar de productie van onderdelen voor graafmachines,
machines die autobanden produceren, schepen, grote drijvende bakken. Grote machines maken deze onderdelen allemaal
van staal. Ontdek waar ieder onderdeel voor is en probeer zelf eens te lassen!
Bwefar verzorgt o.a. professionele verlichting en geluidstechniek voor de meest mooie evenementen, zoals
theatervoorstellingen, televisieopnames, beurzen in binnen en buitenland. Van een kantinefeest in Zwolle tot een grote
autobeurs in Shanghai. Als evenemententechnicus of creatief ontwerper kun je bij Bwefar terecht. Ga zelf als
evenemententechnicus aan de slag en ervaar hoe dit is!
Kijk voor meer informatie op: www.tosec.nl of www.bwefar.nl

Bezoek 2 bedrijven op 1 adres!
Hemmink B.V. / Nooter
Technische installaties BV
Ampèrestraat 24 – 28
8013 PV Zwolle
Importeur Hemmink en installateur Nooter openen samen hun deuren. Hoe werkt zonne-energie in de praktijk? Hoe kunnen
we boeven pakken dankzij inbraakbeveiliging? Hoe kan het dat je kunt TV kijken en internetten via een dun glasvezeltje? Je
ziet het allemaal! Natuurlijk mag je zelf ook aan de slag met een spectaculair werkstukje. We geven alvast een hint: als je
het goed doet, komt er weinig kabaal uit…
Kijk voor meer informatie op www.hemmink.nl en www.nooter.nl

Breman Kloekke Elektrotechniek BV
Paxtonstraat 8
8013 RP Zwolle
Breman Kloekke Elektrotechniek maakt elektrotechnische installaties, of het nu gaat om een inbraaksysteem of een videoobservatie systeem of installaties voor bijvoorbeeld verlichting, brandmeldingsinstallaties of krachtinstallaties. Al eens
gedacht hoe eten gemaakt wordt, met welke fijne elektrotechniek dit gebeurd? Of geef jij liever de voorkeur aan het spel
De klap van de dag? Lijkt het je leuk om een elektronische installatie te ontwerpen, dan kan dat ook door een echte 3Dtekenopdracht in Autocad te maken.
Kijk voor meer informatie op: www.breman.nl
________________________________________________________________________________________________________
Bezoek 2 bedrijven op 1 adres!
Assies Installatietechniek /RTC
Bouw /De Grift
Pascalweg 14
8013 RC Zwolle
Assies Installatietechnieken B.V. voert diverse installatie werkzaamheden in en om het huis uit. Denk eens aan de centrale
verwarming, koeling, verlichting, riolering allemaal nodig om in bad te gaan, naar het toilet te gaan en om te douchen. In
deze wereld van techniek houd je je bezig met alles wat met water en energie te maken heeft. Denk eens aan een monteur
voor gas, water, elektra, warming, koeling en onderhoud hier aan. De brandweer is op deze dag ook aanwezig, dus grijp je
kans om een brandweerwagen van binnen te bekijken!
Het Regionaal Techniek Centrum leidt deelnemers op voor het vak timmeren, metselen, tegelzetten en machinaal
houtbewerker. Zin om te metselen of ga je aan het timmeren? Het kan allemaal bij Assies en het Regionaal Techniek
Centrum!
Kijk voor meer informatie op: www.assies.nl of www.rtc-hardenberg.nl

Unica Installatietechniek BV
Ampèrestraat 25
8013 PT Zwolle
De Wereld van Techniek !!
Unica is een innovatieve technische dienstverlener die installaties (voor zowel verwarming als verlichting, koeling,
brandbeveiliging, data en telefonie, beveiliging, etc.) ontwerpt, installeert, onderhoudt, beheert en ook kan financieren.
In onze wereld draait het om techniek en dat kun je vandaag zien, aanraken en proeven. Heb je wel eens een couveuse
gezien en een beeld van alle technieken die nodig zijn om een ziekenhuis draaiende te houden? Of het gaat om het maken
van technische producten, het ontwerpen, tekenen en bedenken of het onderhouden, overal kunnen in de techniek denkers
en doeners ingezet worden om je talenten hierin kwijt te kunnen.
Unica nodigt iedereen uit bij de werkplaats van de toekomst, Triple P! Deze staat voor niet alleen anders denken, maar
vooral anders doen, namelijk prefabricage. In deze werkplaats staan diverse standjes opgesteld waar je zelf wat kunt maken
en doen. Er kan onder andere geknutseld worden met elektrische schakelingen en besturingen of met pijpsystemen met
metertjes die aangeven of je goed hebt aangedraaid. Tot slot ontvang je een beker limonade die door een echte machine
wordt ingeschonken.
Kijk voor meer informatie op: www.unica.nl
_________________________________________________________________________________________________________

