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vullen met koudemiddel

“als airconditioning specialist werken 
 wij samen met u als installateur. 
 een logische combinatie.”

LuchtbehandeLing



ons dagelijks werk

EngElthErm is spEcialist in hEt op maat ontwErpEn En vakkundig installErEn van 

airconditioningsystEmEn. Wij bieden u een uitgebreid programma airconditioners en warmtepompen, 

variërend van wand, vloer en (geïntegreerde) plafondmodellen tot volledig weggewerkte kanaalsystemen. 

Van eenvoudige koeling van een enkele ruimte tot een uitgebreid systeem voor een geheel gebouw. 

Desgewenst met uitgebreide centrale bedieningmogelijkheden. Enkele voorbeelden van onze expertise… 

is onze expertise 
voortaan ook uw expertise?

in dE sErvErruimtE heeft Engeltherm voor de beheersing van de temperatuur en luchtvochtigheid 

een uitgebreid programma energiezuinige computerkoelsystemen. Van een eenvoudig compact systeem 

tot een uitgebreid down-flow systeem. En met ons geavanceerd beheersysteem kunnen wij op afstand de 

temperatuur in de serverruimte bewaken. Dus bij een storing, heeft het systeem dit al bij ons gemeld.

rEgEltEchniEk; al in de ontwerpfase worden alle disciplines op elkaar afgestemd. De regeling van ventilatie, 

koeling en verwarming worden op het juiste moment aangestuurd in de compleet geleverde regelkast. 

vrv/vrF warmtEpompsystEmEn implementeren wij in elk gebouw zonder grote bouwkundige 

aanpassingen door relatief kleine leidingdiameters. Een compleet klimaatsysteem voor koelen, verwarmen 

en ventilatie, per ruimte regelbaar. Engeltherm werkt sinds 2002 o.a. met de Aisin Toyota warmtepomp op 

aardgas.  Door innovatieve toepassing van primaire energie heeft de deze gaswarmtepomp als bijkomend 

voordeel de laagst mogelijke CO2 uitstoot en een minimaal energiegebruik. 

 

Bij dE luchtBEhandEling En vEntilatiEtEchniEk is het ontwerp volledig afgestemd op of 

geïntegreerd met de overige installatie disciplines. Luchtkanalen, uitgevoerd in rond of vierkant worden 

door ons vakkundig geïnstalleerd inclusief luchtbehandelingkasten, variërend van 800 tot 20.000 m3/uur. 

Uiteraard ook mogelijk in combinatie met koeling, verwarming, warmteterugwinning en bevochtiging. 



Met engeltherM als 
partner bent ook u 
airconditioningspecialist!

communicatiE

1 aanspreekpunt van advies tot oplevering.

Een goede begeleiding van ontwerp tot oplevering is belangrijk voor de 

uiteindelijke kwaliteit van de installatie.  Daarom denken wij vanaf dag 

één mee en luisteren we naar uw wensen. Ons advies is dan ook goed 

onderbouwd. En de adviseur die vanaf het begin bij het 

project betrokken is, blijft uw aanspreekpunt. 

Korte lijnen dus, duidelijk en bereikbaar. 

kwalitEit

Het creëren van het ideale binnenklimaat voor uw opdrachtgever. 

Wij garanderen kwaliteit. A-klasse klimaatsystemen geïnstalleerd

door vakkundige goed opgeleide monteurs, met stEk, vca, pEd en

F-gassen certificering. Een enthousiaste groep mensen met kennis

en ervaring. Montage, service en onderhoud met oog voor veiligheid 

en duurzaamheid. En dit zijn niet zomaar wat kreten, het zit al jaren 

ingebakken in onze werkwijze. 

planning En kostEn

Flexibele oplossingen binnen de budgettaire kaders.

Financiële afspraken worden vooraf gemaakt en laten aan duidelijkheid niets te wensen

over! Afhankelijk van de wensen van uw opdrachtgever wordt het werk in goed overleg

ingepland. Door de uitvoering continu te volgen kunnen we snel bijsturen. Zo zijn er geen 

verassingen achteraf en ontnemen wij u alle zorg.

duurzaamhEid

Samen bouwen aan de toekomst. 

Engeltherm levert en installeert duurzame klimaat installaties. De moderne technologieën 

zorgen voor zeer efficiënte airconditioning systemen waarbij de CO2-uitstoot

ten opzichte van conventionele klimaatsystemen wordt beperkt met 50 tot wel 80%.

En duurzaamheid geldt ook voor de relatie met onze partners.  

U moet op ons kunnen bouwen. Dat mag u verwachten van Engeltherm.

wat kunt u verwachten   van engeltherM als partner?



Sinds 1998 heeft het landelijk werkende 
Engeltherm op meer dan 4400 locaties het 
binnenklimaat verzorgd.
Vraag gerust om onze referenties bij u in de buurt.

dx specialisatie
hier toegepast bij de Score winkelketen.

airconditioning & luchtbehandeling
hier toegepast bij Cultureel centrum Den Boogaard
in Moergestel.

kliMaatbeheersing Medische praktijk
hier toegepast bij de tandartspraktijk 
Grootzandveld De Meern.

prefab “koude/warMte station” 
Dit energiebesparende station is ontworpen
en gerealiseerd door Engeltherm, voorzien van
gaswarmtepompen NUON.

absoluut “tochtvrije oplossing”  
Uniek plafondverdringing systeem ontworpen en gerealiseerd door 
Engeltherm. O.a. toegepast bij Connection Utrecht, BHP Billiton
Den Haag en Amsterdam School of Real Estate te Amsterdam.



U heeft een project waarover u eens over van gedachte wilt wisselen? 

U wilt gewoon een keer om de tafel? Neem gerust geheel vrijblijvend 

contact met ons op. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen…

een saMenwerking Met engeltherM
als aanvulling op uw eigen expertise

Engeltherm B.v.
montfoort (utr.) 
T 0348 470 844 
F 0348 470 662
info@engeltherm.nl

Engeltherm zuid B.v.
Eindhoven
T 040 213 42 30
F 040 213 53 30
zuid@engeltherm.nl

Engeltherm oost B.v.
lochem 
T 0573 25 88 11 
F 0573 25 18 42
oost@engeltherm.nl
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