Infobrochure

We garanderen
onze klanten
de beste service.
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Onze visie
De Airquality Group biedt met Airquality en Proqitchen
een totaalservice voor airconditioning, warmtepompen,
koelinstallaties en professionele horecatoestellen.
Airquality specialiseert zich in airconditioning en warmtepompen.
Proqitchen richt zich op het koel- en vriesgebeuren, de professionele
horecatoestellen en de warme keuken.

We gaan prat op een
ruime productkennis en
een klantgedreven aanpak.

Onze focus ligt voor beide entiteiten
op een ruime productkennis, een
klantgedreven aanpak en permanente
depannagedienst (24 uur per dag, 		

7 dagen per week). Onze klanten willen dat hun toestellen en installaties op
elk moment optimaal functioneren. De goede werking hiervan is essentieel
of zelfs cruciaal voor het dagelijks comfort of bedrijfsbelang.
Airquality en Proqitchen werken voor klanten uit heel België. Terwijl
Proqitchen zich richt op restaurants, fastfoodrestaurants, grootkeukens,
grootkeukenontwerpers en voedingswinkels, werkt Airquality zowel voor
particulieren als voor bedrijven uit tal van sectoren.
Proqitchen en Airquality stappen naar iedere klant met een persoonlijke
aanpak mét aandacht voor ieders individuele wensen.
Professionaliteit en klantgedrevenheid dragen we hoog in het vaandel.
Onze medewerkers volgen regelmatig bijscholing om op de hoogte te
blijven van de nieuwste technieken. Zo verzekeren we onze klanten van
de beste service.
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Particulier en professioneel
Ons eigen team van vakmensen gaat dagelijks aan de slag in privéwoningen,
kantoren, winkels, horeca of industriële omgevingen. Voor elke klant zoeken
we de juiste oplossing, volledig uitgewerkt en berekend op maat van zijn
behoeftes. Op deze manier bieden we telkens opnieuw een maximale
meerwaarde.
JEAN-MARC LHOIR - Particulier
“We zijn al jaren klant bij Airquality en zijn zeer
tevreden. Dankzij ons onderhoudscontract gebeurt
het onderhoud zeer stipt en grondig door een zeer
vriendelijke technieker. Eenmaal hebben wij een
klein defect gehad dat werd verholpen binnen de
24 uur. Kortom, echt top.”
FRANK DE VOS - Particulier
“Wij zijn erg tevreden over de installatie van de
warmtepompen. Vooral het professionalisme en de
uitstraling van het personeel mogen eens vermeld
worden. Het geeft vertrouwen om dergelijke fijne
mensen over de vloer te krijgen en aan het werk
te zien.”
MARC MADEUX - Zaakvoerder Macripack
“Macripack is een firma in industriële verpakkingen
met een magazijn in Deurne en een kantoor in
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Merksem. Vermits mijn kantoor gevestigd is in een
dakappartement kunnen de temperaturen hier in
de zomer enorm oplopen, hetgeen allesbehalve
aangenaam is om te werken. Vandaar dat ik in
november 2015 beslist heb om airconditioning
van Daikin te laten
Enorm tevreden
installeren door de firma
Airquality.
over alle aspecten
Ik ben enorm tevreden
van mijn aankoop.
over alle aspecten
van deze aankoop. Van het maken van de offerte
tot de plaatsing van de toestellen is alles perfect
verlopen. Alle lof voor de techniekers die hier
enorm proper en professioneel werk hebben
geleverd. Ik heb al gretig gebruikgemaakt van de
verwarming van deze toestellen. En ik ben er dan
ook zeker van dat ik deze zomer zal genieten van
de koelte.”

Bij Airquality kan u terecht voor
Airconditioning – lucht/lucht warmtepompen
· Splitsystemen voor aparte lokalen, winkels,
woonruimtes enz.
· Multisplitsystemen tot 5 binnengroepen op
een buitengroep. Bij VRV-systemen zijn de
mogelijkheden onbeperkt.
· Klimaatbeheersingsinstallaties voor kantoorgebouwen, fabriekshallen, hospitalen enz.
· Computerairconditioning met volledige
temperatuur- en vochtigheidscontrole.
Ventilatiesystemen
· Industriële ventilatie- en afzuigsystemen.
· Ventilatie voor kantoren met of zonder
warmtewisselaar.
· Ventilatie voor privéwoningen, systeem C en D
met eventueel gebruik van instortkanalen.

Warmtepompen – lucht/water
· Warmtepomp voor vloerverwarming met sanitair
warm water.
· Warmtepompen water/water met captatienet.
· Warmtepompen water/water met putboringen.

Alle airconditioningLuchtbehandeling
systemen kunnen in
· Luchtreinigers voor privé,
principe als lucht/
kantoor en industrie.
· Ontvochtigingssystemen
lucht warmtepompen
voor zwembaden 		
gebruikt worden.
en woningen.
· Stoom- en vernevelingsbevochtiging.
· Temperatuurcontrole voor wijnkelders.
Voor koel-, vries- en horeca-apparatuur:
Neem een kijkje op www.proqitchen.be
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Stap voor stap bekijken
we welk model en welke
functionaliteiten voor u
gepast zijn. Wij nemen
alle berekeningen en het
vereiste studiewerk op ons.
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Studie & advies
Gestoeld op onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis,
maken we de juiste analyse van uw behoeftes en geven we

Montage

gericht advies. De juiste keuze van toestellen met de vereiste

Wij beschikken over een

koel- of verwarmingscapaciteit is erg belangrijk voor het

eigen technische dienst

rendement van uw installatie. Allereerst bepaalt dat uw dagelijks
comfort en de efficiëntie. Maar daarbovenop stellen wij u ook

met gecertificeerde en
gediplomeerde vakmensen

altijd de meest esthetische oplossing voor.

die volledig vertrouwd zijn

Stap voor stap bekijken we samen met u welk model en welke

die we aanbieden. Wij zorgen

functionaliteiten voor u gepast zijn. Wij nemen steeds alle
berekeningen en het vereiste studiewerk op ons. Wanneer u
kiest voor Airquality, kiest u alleszins voor professionele kwaliteit.

met de merken en toestellen
voor een perfecte montage
en gebruiksklare afstelling.
Zo kunt u uw toestel meteen
gebruiken.

Onderhoud
Uw toestellen worden intensief en lang gebruikt. Het lange
leven van een toestel zit in een correct en frequent onderhoud.
Uiteraard kunt u ook hiervoor rekenen op onze technische
dienst. Onze onderhoudsploeg bestaat uit gediplomeerde
koeltechnici.
We kunnen u zelfs meteen na de installatie een individueel
onderhoudsplan met bijbehorend onderhoudscontract
voorstellen. Dat houdt uw toestellen in optimale conditie voor
een jarenlang zorgeloos gebruik. Verlengde garanties behoren
met een onderhoudscontract tot de mogelijkheden.
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Herstellingen
24/24, 7/7
Als er technische pannes opduiken bij
professionele klanten, rukken we meteen uit:
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Particuliere klanten helpen we in onderling
overleg zo snel mogelijk verder. Ook voor
preventief onderhoud kunt u op onze
servicedienst rekenen.

Activiteiten
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50 % lucht/lucht warmtepompen
(particulieren 40 %, KMO 60 %)








5 % onderhoud

7%
7%
10 %

50 %

6 % ventilatie
7 % herstellingen
7 % koeling
10 % Pizza Hut
15 % McDonald’s

6% 5%

15 %

Airquality Group nv

PGE
Gedelegeerd bestuurder
Leidinggevend
Veiligheidscoördinator

BDB
Gedelegeerd bestuurder
Leidinggevend

Administratie

Herstelling

Onderhoud

Montage

PSE
Werfvoorbereiding

GPL

KBR

IDI

ASA

AGI
Boekhouding

JJA

GBR

JHO

RVH

DDM
Administratie
Facturatie

TVO

GHE

NRO

MVH

GDD
Administratie

PMO

LDE

RPE

INT

AVE
Administratie
Onderhoud

KBE

KVB
Magazijnier

...

...

SVE
Administratie

PVP
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Airquality is verdeler van volgende merken
Daikin			

Airconditioning - warmtepompen

General 		

Airconditioning - warmtepompen

Mitsubishi		

Airconditioning - warmtepompen

Dimplex		Warmtepompen
Midea			

Airconditioning - warmtepompen

Samsung		

Airconditioning - warmtepompen

Hitachi			

Airconditioning - warmtepompen

Carrier 		

Airconditioning - warmtepompen

Panasonic		

Airconditioning - warmtepompen

Ecos, Clima

Verplaatsbare airconditioning

Ventilair		Woningventilatie
Zehnder		 Woningventilatie
Paul			

Ventilatie voor passiefwoningen

Trion			Elektrostatische luchtzuiveraars
Genvex			

Ventilatie, warmtepompboilers, ventilatiewarmtepompen

Daikin Super Dealer
Als erkende Super Dealer van Daikin kunnen wij u
naast de verzekerde kwaliteit van onze airco- en
klimaattoestellen bijkomende voordelen bieden.
Met Airquality kiest u gegarandeerd voor een firma met de nodige expertise in huis. Onze technici
volgen de nodige opleidingen en staan rechtstreeks in contact met de mensen van Daikin. Zo
worden we als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.
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Historiek
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Gespecialiseerd koeltechnisch
bedrijf sinds 1989

2015: Airquality Group nv

Airquality specialiseert zich al sinds

Airquality Group nv.

1989 in het installeren, onderhouden

Airquality en Proqitchen zijn sindsdien twee onderliggen-

en herstellen van airconditioning,

de gelijkwaardige merken met elk een eigen focus. Het

warmtepompen, ventilatie en koeling.

Airquality Group-team, dat beide merken ondersteunt,

Tot 2010 waren we gevestigd in Lier.

groeide over de jaren uit van twee vennoten tot een klant-

Sinds 2011 ontvangen we onze klanten

gedreven en professioneel team dat service hoog in het

in Duffel in een gloednieuwe showroom.

vaandel draagt.

In de lente van 2015 veranderde de naam Airquality in

Onze referenties
Volgende bedrijven en particulieren doen een

Particulieren

beroep op Airquality voor het plaatsen en

· Famillie Casteels-Lepage

onderhouden van hun klimatisatiesystemen:

· Broeckx Ronny
· Famillie Vrijsen-Laureyssen

Bedrijven

· Frank De Vos

· ING, verschillende agentschappen

· Jean-Marc Lhoir

· DEXIA-agentschap Pachecolaan, Brussel

· Johannes Lips

· McDonald’s-keten België

· Kathleen Van Loock

· Pizza Hut-restaurants België

· Eddy Scholdis

· Proximus, verschillende locaties

· Edwin Demeyer

· Emery Worldwide, Zaventem

· Filip Schwartz

· Burotex nv, St.-Stevens-Woluwe

· Willy Wouters

· Cap Volmac, Diegem

· ...

· Van Hool (Autobussen), Koningshooikt
· KBC, Havenlaan, Brussel

Deze lijst is slechts een kleine greep uit

· Impextraco, Heist-op-den-Berg

ons klantenbestand. Per project geven

· NMBS, diverse stations

wij u graag relevante referenties.

· Kantoren USG Groep, Start People, 		
Unique Interim, Secretary Plus enz.
· KMDA, Zoo Antwerpen en Park Planckendael
· Etap Lighting Malle
· NMBS herstelplaats Mechelen
· Filotax bvba, Berchem
· Macripack bvba, Deurne
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Proqitchen
Bij Proqitchen kan u terecht voor koel- en

Proqitchen biedt ook een flexibele huurservice

vriesapparatuur, ijsmachines, friteuses,

voor mobiele koel- en vriescellen om tijdelijke

kippenspitten en bewaarkabinetten van de

nood bij feesten of evenementen op te vangen.

merken Friulinox, Foster, Liebherr, Eurocave,
Scotsman, Carel, Antunes, Frymasters,

Wij brengen de koel- of vriescel

Round-up, Prince Castle, Taylor, IRC, Diamond.

tot bij de klant, of de klant komt

Proqitchen is ook distributeur van Henny

ze bij ons halen. Meer info op

Penny voor België.

www.koelcelhuren.be

Meer info op www.proqitchen.be
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Contact
Antwerpen

Bezoek onze ruime
showroom in Duffel
en maak kennis
met ons uitgebreid
aanbod.

Station
Duffel

RUMST/
DUFFEL

Volvo

Rumst

Electro
Zwijsen

Duffel

Lier

RUMST/
DUFFEL

Mechelen

Openingstijden
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag - zondag

8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17 u.
Gesloten

Afspraak mogelijk buiten
de openingsuren.

Airquality Group nv - Divisie: Airquality
A. Stocletlaan 206 - B-2570 Duffel
T +32 15 29 35 35 - F +32 15 32 17 92
info@airquality.be - www.airquality.be
Handelsregister HRM 066 498 - BTW BE 0437.656.377 - Registratienr.: 02 26 10
Erkenningsnr.: 21371 Klasse 1, Categorieën D18, D17, P1 - RSZ-nr.: 000 / 1585860-75
Banken: ING - IBAN BE31 3200 2121 2455 - BIC BBRUBEBB
BNP - IBAN BE86 2300 1772 4950 - BIC GEBABEBB
KBC - IBAN BE32 4042 0702 2102 - BIC KREDBEBB
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in airconditioning, warmtepompen, koelinstallaties (Airquality) en professionele
horecatoestellen (Proqitchen), en maken het verschil met onze ruime productkennis,
onze klantgerichte aanpak en onze permanente depannagedienst.
Kom eens langs in onze showroom of neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Airquality Group nv
A. Stocletlaan 206 | B-2570 Duffel
T +32 15 29 35 35 | F +32 15 32 17 92
info@airquality.be | www.airquality.be
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Dit boekje wordt u aangeboden door Airquality Group. We zijn gespecialiseerd

