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Licht, lucht en aangename temperaturen
We brengen veel tijd door in een gebouw. En liefst van al willen we dat daar een perfecte
temperatuur heerst en de luchtkwaliteit optimaal is. En dat bij een laag energieverbruik en een
lage onderhoudskost.
In realiteit is dit een uitdaging. Elk gebouw heeft zijn specifieke problemen. Bij METIZ hebben we
daar oplossingen voor. Niet door vuistdikke rapporten te produceren. Wél door te luisteren, te
meten, te analyseren en in actie te schieten.

Expertise
METIZ focust zich op het aangenamer en gezonder maken van gebouwen. Daar ligt onze
expertise. Met meer dan vijftien jaar ervaring in het meten, simuleren en optimaliseren van
gebouwen zijn wij uniek in Vlaanderen.

Kantoor, school, industrie en erfgoed
Wat goed is voor een kantoor, werkt niet voor een school en zeker niet in een labo of een
museum. Ons advies is op maat van uw gebouw. Of het nu gaat over werknemers, eeuwenoude
schilderijen, een historisch gebouw of de productie van medicatie, wij hebben een aparte
aanpak voor uw specifiek gebouw.

METEN EN MONITOREN
Snel meten
Bij comfortklachten zoals tocht of oververhitting meten wij één à twee weken
en zorgen wij voor snelle analyses en oplossingen.
Bij klachten over het binnenklimaat zoals te droge of te vochtige lucht, een te
kort aan verse lucht of geïrriteerde ogen meten wij gemiddeld twee tot vier
weken in de lokalen én het ventilatiesysteem.

Permanent monitoren
We zijn in de 21ste eeuw beland. Dat wil zeggen dat u uw gebouwen ook
eenvoudig permanent kan opvolgen en beheren op uw PC of smartphone.
Wij maken IoT en smartbuilding concreet met onze kleine draadloze sensoren in combinatie met
onze online dashboards.
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ANALYSEREN EN SIMULEREN
Advies op maat
METIZ is sterk in het meten en monitoren, maar we zijn en blijven een ingenieursbureau. Wij
laten u dus niet alleen met een hoop onbegrijpelijke data. U krijgt ook degelijk advies gebaseerd
op berekeningen en analyses.
Correct meten, de data omzetten naar informatie én toetsen aan de relevante normen: dat is
onze corebusiness.

Maatregelen simuleren
“Voorspellen is moeilijk vooral als het de toekomst betreft.” Niemand weet hoe u uw gebouw
gaat gebruiken de komende jaren. Maar u wil wél weten welke maatregelen nut hebben en
welke niet.
Met onze expertise in het dynamisch simuleren kunnen wij op voorhand berekenen wat
bepaalde maatregelen gaan doen voor het binnenklimaat, de temperaturen én het
energieverbruik. Dit laat u toe doordachte keuzes te maken.

OPTIMALISEREN
De vinger op de wonde
Wij bekijken uw gebouw integraal. Wat goed is voor het binnenklimaat is soms nefast voor het
energieverbruik. En omgekeerd. Dit is kwestie van een goede balans te vinden. Bij complexere
problemen volgen wij een langere tijd uw gebouw op.
Iedereen heeft zijn rol. Eigenaar, huurder, studiebureau, installateur, onderhoudsfirma. Als
onafhankelijke partij begeleiden wij u met data en advies. Wij brengen neuzen in dezelfde
richting met maar één doel: een gezond én energiezuinig gebouw.

Behouden
Niets zo erg als water naar de zee dragen. Eens uw gebouw geoptimaliseerd is, wil u dat
natuurlijk behouden. Na elke adviesopdracht geven wij onze klanten de mogelijkheid om het
gebouw van op afstand te laten bewaken. U krijgt van ons een berichtje als we zien dat het terug
de verkeerde kant uitgaat.

EXPERTISE

“Al onze kennis komt voort uit onze waarnemingen”
Leonardo Da Vinci, Italiaans schilder en ingenieur, 1452 – 1519

Ervaren ingenieurs
“Making buildings better” is onze missie. Gebouwen beter maken door te meten, te monitoren
en te simuleren is onze visie.
Gepokt en gemazeld in het optimaliseren van gebouwen hebben wij als oprichters van METIZ
resoluut gekozen voor een onafhankelijke, integrale aanpak. En die loont voor u als
opdrachtgever.
Onze referenties spreken hopelijk voor zich. Onze aanpak staat open voor iedereen. Als kleine
speler zijn wij groots in resultaten.
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