


Welkom bij de bedrijfspresentatie van de INGENTIS GROUP B.V.

Met deze presentatie willen wij u inzicht geven in onze onderneming en
in onze passie voor techniek. 

Daarnaast krijgt u een beeld van onze werkzaamheden en de mogelijkheden die 
de INGENTIS GROUP B.V. u te bieden heeft.

Wie zijn wij?



INGENTIS GROUP B.V. - Begonnen in 2008 als EenMantz;

- 10 werknemers waarvan 2 in NLD en 8 in TR;

- Flexibel netwerk van professionals opgebouwd.

Visie & Missie - Het “ontzorgen” van E&I projecten en installaties;

- Verbinder tussen theorie en praktijk; (mee participeren)
- Kosten reducerend, flexibiliteit en gedrevenheid.

Wie zijn wij?



“Wij houden ons bezig met alles wat te maken heeft met de opwekking en
het transport van Energie” 

Wat doen wij?

Specialisaties : - AC&DC voedingsverdelers;
- Beveiliging & Besturing concepten;
- FAT afnames;

*Hoogspanning - Simulaties & Berekeningen;
*Middenspanning - Verificatie & validatie;
*Laagspanning - Digitaliseren & Conversie.



INGENTIS GROUP B.V. ontwerpt en ontwikkelt technische installaties.

Wij zijn partner van de overheid en spelers in diverse technische markten. 

Als betrouwbare en ervaren technische dienstverlener kunnen wij onze opdrachtgevers 
totaal ontzorgen door het gehele traject te verzorgen, van advies tot realisatie en van 

ontwerp tot onderhoud.



INGENTIS GROUP B.V. helpt u om het maximale uit uw investering te halen

Naast het feit dat wij een technische installatie voor u kunnen ontwerpen, ontwikkelen, 
plaatsen en onderhouden, ontzorgen wij u ook in het voortraject, d.m.v. :

- Studies
- Netontwerp

- Netberekening
- Ontwerp concept installatie



Digitalisering: INGENTIS GROUP B.V. zorgt ervoor dat uw kennis bewaard blijft

Oude tekeningen en asset data snel en zorgvuldig digitaal,
zodat uw kennis bewaard blijft.

Continuïteit van uw operatie te waarborgen.
Conform uw wensen, in de structuur en bestandsformaten die u aangeeft.

(EPLAN/ELCAD/STABICAD/AUTOCAD)





Bedankt!
Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar onze website of neemt u 

contact met ons op via info@ INGENTIS.nl

www. INGENTIS.nl


