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AIRVISION BESTAAT 20 JAAR 

AirVision blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en rekent erop om van het jaar 
2019 een grand cru te maken. 

De markt liegt er niet om en beschouwt AirVision als een betrouwbare, 
reaktievolle en concurrenciële partner. Sinds de jaarwisseling heeft 
Airvision verschillende mooie referenties mogen noteren die getuigen 
van dit vertrouwen. 

Kennis is zeer belangrijk en van bij de oprichting delen wij deze kennis 
met onze klanten. 

WEES AANDACHTIG !!!!!! 

Wij zullen in de volgende weken nog communiceren...wij hopen u 
te verrassen. 

  

  



 

 

  

REFERENTIES  

Staalindustrie – India: 

Wij zullen 2 nieuwe galvaniseringslijnen en een continugloeilijn 
uitrusten met ventilatoren. Deze lijnen werden door TATA steel besteld 
bij CMI uit Seraing (Luik). Hiermee zal hoogwaardig staal, voor de 
autosektor en voor elektrische huishoudapparaten, worden 
geproduceerd. Niet minder dan 66 ventilatoren die instaan voor 
verbrandingslucht, koeling, recirculatie en extractie zullen 
worden ingezet op deze 3 lijnen met een indienststelling voorzien voor 
half 2020. Onze deskundigheid en kennins van de processen in de 
staalnijverheid hebben ons toegelaten dit uitzonderlijk projekt te 
behalen. 
 
Vuilverbrandingsoven – Australië : 

We zullen eveneens alle ventilatoren leveren voor een 
vuilverbrandingsoven in Australië dankzij onze partner KEPPEL 
SEGHERS, wereldwijd erkend specialist voor vuilverbrandingsovens. 
We zullen 30 ventilatoren leveren waarvan 2 extractieventilatoren met 
een vermogen van 900 kW. 

AIRVISION CARE  

AirVision Care draagt zorg voor uw ventilator. 

Deze intelligente doos verwittigt u in geval van oververhitting en/of trillingen van uw 
lagers. 
  

Lees meer »  

  

  

Meer dan ooit blijt AirVision tot uw dienst voor al uw aanvragen voor centrifugale en axiale ventilatoren, registers en 
kleppen of akoestische oplossingen. 

Het AirVision team dankt u voor het vertrouwen sinds 20 jaar. 

Contacteer ons voor meer informatie  



Wenst u meer informatie of heeft u een projekt?  
Aarzelt u zeker niet om ons te contacteren. Het AirVision Team is er voor u.  

Contacteer ons »  

 
Avenue Jean Monet, 1 - Louvain-La-Neuve 1348 - Belgium - T.: +32(0) 10 47 00 80 - info@airvision.be - www.airvision.be  
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