
ENERGIE KAN ZÓ SCHOON ZIJN!



Bovema International heeft een grote expertise op het vlak van industriële klimaattechniek 

in huis. De vakkennis en ervaring van zijn gedreven medewerkers zorgen ervoor dat de 

installaties helemaal afgestemd zijn op de specifieke noden van uw bedrijf. 

Bovendien werkt Bovema International met de nieuwste technologieën en de meest 

vooruitstrevende leveranciers, waardoor u verzekerd bent van een energiezuinige en 

milieuvriendelijke klimaatoplossing.

ExpERtISE



Bovema International loodst u van het begin tot het einde door het meest ingewikkelde 

klimatisatieproject in uw onderneming. U mag ons op dat vlak rustig als een betrouwbare 

partner beschouwen. We beschikken over de meest precieze meetapparatuur om elk 

klimaatprobleem op te sporen en te analyseren. Aan de hand hiervan kan een gepaste 

oplossing uitgewerkt worden. 

De medewerkers van Bovema International zijn op de hoogte van de nieuwste 

technologieën en van de meest recente regelgeving en normen (zoals HACCP 

en BRC). De eigen onderhouds- en servicedienst van Bovema International zorgt  

tenslotte voor een jarenlange en onberispelijke werking van uw installatie.

ENGINEERING, ONdERZOEK EN SERvICE



U kunt voor om het even welk klimaatprobleem bij Bovema International terecht. Of het 

nu gaat om de bestrijding van condensatie in de winter of een vervelend warmteprobleem 

in de zomer, Bovema International heeft voor elk probleem en voor elk seizoen een  

geschikte oplossing. 

• Industriële ventilatiesystemen

   (zowel mechanisch als natuurlijk)

• Warmterecuperatiesystemen

• Adiabatische koeling

• Airconditioning- en warmtepompen

• Industriële vloerverwarming 

• Lucht- en stralingsverwarming

• Ontvochtigings- en bevochtigingssystemen

KlImAAttECHNIEK



Zonne-energie is voor bedrijven een verstandige en rendabele investering: ze spaart zowel 

het milieu als de portemonnee. Bovema International stemt de installatie van een systeem 

met zonne-energie helemaal af op maat van uw bedrijf. 

Bovendien werkt Bovema International uitsluitend met de nieuwste technologieën en met 

materiaal van de hoogste kwaliteit. Zo krijgt u meteen het hoogst mogelijke rendement van 

uw ‘groene’ project. 

ZONNE-ENERGIE



U wilt geen hinderlijke of schadelijke lucht in uw bedrijf. Daarom is een uitgekiend systeem 

van afzuiging van cruciaal belang. Bovema International beschikt hiervoor over de nodige 

knowhow en ervaring. 

De mechanische ventilatoren koppelen een stabiele luchtopbrengst aan een laag 

energieverbruik en een minimum aan geluidsproductie. Uw werknemers verdienen de 

‘zuiverste’ lucht in een comfortabele werkomgeving.

mECHANISCHE AfZuIGING



Zijn er in uw bedrijf voldoende voorzieningen getroffen om bij brand de hitte en rook snel af te 

voeren? Hiervoor heeft Bovema International de geschikte rook- en warmteafvoerinstallaties, 

zowel mechanische als natuurlijke systemen. 

Het is overigens al tijdens de ontwerpfase van een ventilatiesysteem belangrijk dat aandacht 

wordt geschonken aan deze vorm van brandpreventie. Bovema International is dan ook uw 

partner als het om veiligheid gaat.

BRANdBEvEIlIGING



Bovema InternatIonal n.v. lammerdrIes ZuId 17 d B-2250 olen  T +32 14 28 68 68 F +32 14 23 69 00 W www.Bovema.Be E Info@Bovema.Be


