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Maes Industries

DENNIS

Preferente
PARTNER
Wie Maes Industries zegt, denkt meteen aan hernieuwbare energie. Dit gecertificeerd koeltechnisch bedrijf is de sleutel tot
een gezond binnenklimaat in bedrijven, kantoren en woningen. “We zijn gespecialiseerd in de installatie, de herstelling en het
onderhoud van HVAC. Investeren in duurzame en energiezuinige technieken is meer dan ooit een slimme zet.”

KOEL- EN
VERWARMINGSTECHNIEKEN

zelfs in het weekend en op feestdagen”,
aldus Dennis. “Deze degelijk opgeleide
ploegen voeren alle herstellingen uit
en volgen de onderhoudscontracten
met onze klanten periodiek op. Jaar in,
jaar uit.”

GOED GEOLIEDE SERVICE

GROENE STUDENTENTORENS

Naast professionele monteurs en installateurs beschikt Maes Industries over
een aantal hoogopgeleide medewerkers,
die instaan voor de engineering. Dennis:
“We hebben een eigen studiedienst
in huis en pakken uit met de meest
efficiënte oplossingen voor de klant. Op
basis van onze ‘design & build’-studies
werken wij een concurrentieel voorstel
uit, van a tot z én onderbouwd met
relevant beeldmateriaal. Elke klant
heeft dus een duidelijke en realistische
weergave van wat hij verkrijgt en hoe
het eruitziet.” Daarnaast maakt het
gecertificeerd koeltechnisch bedrijf het
verschil met een goed geoliede dienst
na verkoop. “Onze serviceteams staan
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 paraat,

Een prestigeproject is Campuspark in
Hasselt. Tijdens de tweede fase heeft
Maes Industries de technieken geïnstalleerd in paviljoen 2 en 3 met respectievelijk 97 en 87 studentenkamers.
“Een project dat perfect in onze kraam
past”, vindt Dennis. “We hebben ingeschreven op een tender van projectontwikkelaar Kolmont en zijn
als preferente partner weerhouden.
De gebouwen worden volledig verwarmd
en gekoeld door energiezuinige warmtepompen, het ventilatiesysteem werkt
er uitsluitend met warmterecuperatie.
Zo trekken wij eens te meer
de groene kaart!”
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BUSINESS REPORTAGE

Maes Industries geniet bekendheid als
een installatiebedrijf dat toonaangevend
is in warmtepompen, airconditioning
en ventilatiesystemen. “Ons vakkundig
team heeft een grondige technische
kennis op zak en een jarenlange ervaring
in koel- en verwarmingstechnieken”, zegt
partner Dennis Vranken. “Wij reiken
energie-efficiënte oplossingen aan op
maat van industriële sites en particuliere
woningen. En dit voor nieuwbouw én
renovatie! Maes Industries werkt vooral
voor aannemers, projectontwikkelaars,
industriële bouwondernemingen, investeerders en architecten. Maar evengoed
voor afwerkingsfirma’s en interieurbouwers, zowel in kantooromgevingen als
in de retail.” Ook eindklanten kloppen
rechtstreeks aan bij Maes Industries.
Zij kunnen er bovendien terecht in
de ruime toonzaal om de juiste keuzes
te maken. “Opdrachtgevers schakelen
ons eveneens in voor totaalprojecten”,
vult Dennis aan. “Nog belangrijk om
te weten: in augustus vorig jaar hebben

we het klassieke verwarmings- en
loodgietersbedrijf Abati overgenomen,
inclusief een vijftigtal werknemers. Zij
versterken het 54-koppige team van
Maes Industries. Door deze overname
kunnen wij als groep voortaan het totale
gamma van HVAC-diensten aanbieden.”

