
Tijssen Elektro

Tijssen Elektro heeft zich de afgelopen decennia 
bewezen op het gebied van e-installaties, home 
control en beveiliging in woningen en utiliteit. 

Dankzij kennis en ervaring in de scheepselektra heeft 
het Osse bedrijf een grote voorsprong bij bedrijven en 
particulieren thuis. 

“We zijn een elektrotechnische duizendpoot”, legt directeur Pe-
dro Kappen uit. Tijssen Elektro is begonnen in de utiliteits- en 
beveiligingstak. Later is het bedrijf zich gaan richten op scheep-
selektra. “Daar hebben we de afgelopen 45 jaar veel kennis en 

ervaring opgedaan. We spreken de taal van elk systeem en weten 
precies hoe je efficiënte elektro moet combineren met comfort, 
veiligheid en duurzaamheid.”
 

‘Slimme huizen’
Brandbeveiligings- en ontruimingsinstallaties, inbraakbeveiliging, 
camerabewaking of een intercom: alle systemen van Tijssen 

Elektro zorgen voor een maximaal gevoel van veiligheid. Pedro: 
“Geen enkel bedrijfspand of huis is hetzelfde, dus daar is maat-
werk voor nodig. We zien het als een grote uitdaging om elke 
locatie weer te voorzien van passende slimme elektra.”
 
Daarnaast weet Tijssen Elektro zijn weg te vinden in de woon-
kamer. Pedro: “Huizen zijn de laatste jaren ontzettend slim ge-
worden. Via je smartphone of tablet bedien je de televisie, de 
gordijnen en de lampen. Wij zetten zulke wensen van de klant 
graag om in een gebruiksvriendelijk en mooi systeem.”
 

Heesen Yachts
Tijssen Elektro werkt al sinds 1979 nauw samen met Heesen 
Yachts. Trots vertelt Pedro over een project dat onlangs is afge-
rond. “We hebben de nieuwe bouwhal van Heesen voorzien van 
ledverlichting. Om brandveilig te werken, hebben we een aspi-
ratiesysteem in de hal geïnstalleerd. Dit systeem is duizend keer 
gevoeliger dan een rookmelder thuis. Het zuigt de lucht op en 
controleert of er geen brand woedt. Dat geeft het bouwen van 
een schip een veel veiliger gevoel. Wat mij betreft een uitstekend 
voorbeeld van onze oplossingen op maat.”

www.tijssen-elektro.nl

“We spreken de taal 
van elk systeem”
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