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Guido van Els - H2O Installatietechniek
Met zijn 12 jaar is het w-installatiebedrijf H2O Installatietechniek uit Woerden
nog relatief jong. Maar in korte tijd is het bedrijf van twee compagnons uitgegroeid tot een volwaardig installatiebedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in
werktuigbouwkundig installeren voor de utiliteit, vertelt eigenaar Guido van Els.
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