
AIRVISION.... NIEUWS !! 

Goeiedag, 

De opeenstapeling van uitdagingen zoals COVID, oorlog in Oekraïne, inflatie, lange leveringstermijnen hebben 
een impakt op onze gemoedstoestand... Meer dan ooit zijn we bij AirVision overtuigd van het belang van een 
goede relatie met onze klanten en partners zodat we samen een goede koers kunnen handhaven. 

Naast onze mailing omtrent ventilatorkennis, producten en nieuws, wensen wij u eveneens te bedanken voor uw 
vertrouwen. Het jaar 2022 zal, dankzij u, een goed jaar worden. In de toekomst zullen we u  blijven ondersteunen 
zoals we dit de voorbije jaren met succes hebben gedaan. Binnenkort zullen we u informeren over onze 
projecten… 

WEB ACADEMY - Akoestiek 

In deze nieuwe video werpen we een pragmatische blik op de 
akoestiek van de ventilatoren. 

De ventilator is een draaiende machine die een zeer hoog 
geluidsniveau kan produceren, gelijk aan dat van een 
gevechtsvliegtuig. Dit geluidsniveau hangt voornamelijk af van de 
prestaties en de efficiëntie van de ventilator. 

Wat zijn de oplossingen om te voldoen aan de eisen rond uw ventilator? Laten we erover praten. Geluidsdemper of 
volledige akoestische behuizing (omkasting), wij hebben de oplossing voor uw toepassing. 

Lees meer »

https://www.airvision.be/nl/
https://www.airvision.be/nl/webacademy/
https://www.airvision.be/nl/webacademy/


  

PRODUCTEN – Standaard 
ventilatoren 

Bent u op zoek naar een centrifugaal- of axiaalventilator van goede 
kwaliteit met een redelijke levertijd? AirVision biedt u een 
oplossing met het SODECA gamma, dat bijzonder goed aangepast 
is aan de huidige marktomstandigheden. 

 
Een rijk gevuld gamma, aangepast aan vele processen, zeer 
aantrekkelijke prijzen vanwege de gestandaardiseerde uitvoering en 
een grote beschikbaarheid  in de fabriek zijn belangrijke troeven.. 

Een bibliotheek met bestanden in .dwg (2D tekening) en .stp (3D 
tekening) is ook beschikbaar. 

Lees meer »  

NIEUWS - Pelicano 

Ondanks de opeenvolgende crisissen is AirVision erin geslaagd een 
zeer goed activiteitsniveau te handhaven. Wat is er natuurlijker dan 
de minstbedeelden helpen in onze samenleving ? We hebben het 
over kinderen. 

 
AirVision steunt de vereniging "PELICANO", die kinderen uit arme 
gezinnen financieel helpt door hen te begeleiden vanaf het begin 
van hun studies tot het behalen van een diploma ! 
Dit goede doel voor kinderen ligt ons bijzonder nauw aan het hart en wij hopen dat ons engagement op lange 
termijn ook zal bijdragen tot de oplossing op de arbeidsmarkt, gezien het gebrek aan gekwalificeerde werknemers 
in alle sectoren. 

Interesse? Jij kunt PELICANO ook helpen. 

 

Lees meer »  

  

https://www.airvision.be/nl/type-of-product/algemene-ventilatie/
https://www.airvision.be/nl/type-of-product/algemene-ventilatie/
https://www.pelicano.be/
https://www.pelicano.be/


 

AirVision staat ter uwer beschikking voor al uw aanvragen in verband met ventilatoren, akoestische oplossingen, 
registers en industriële kleppen.

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 

 

 

https://www.airvision.be/nl/producten/
https://www.airvision.be/nl/contact/

