
T H E R M O  C O M F O R T  U W  S P E C I A L I S T  I N  H V A C S

PARTNERS IN SUCCES

HEATING

VENTILATION

A IRCONDITIONING

SOLAR



D. Engels/Thermo Comfort werd in 1927 opgericht in 
Antwerpen. Daar zijn we nog steeds gevestigd.  
Met 80 werknemers realiseren we een omzet van 
meer dan 30 miljoen euro. Thermo Comfort is actief 
op drie terreinen: elektrische verwarming (sinds 1967), 
warmtepompen (sinds 1978,) en airconditioning (sinds 
2001). We behoren in België tot de top 3 in deze 
domeinen. 

We verdelen een reeks internationale topmerken in 
HVAC: Dimplex (warmtepompen, elektrische 
verwarming),  LG (warmtepompen en airco),  

Frico (luchtgordijnen, stralingsverwarming en 
aerothermen), Aquaplex (zwembadverwarming), 
Thermor (convectoren en boilers) en Dimplex / Xpelair 
(ventilatie).

Als klant geniet u mee van ons studiebureau, onze 
technische dienst en onze eigen transportdienst die  
levert in heel België en Luxemburg. U kunt ook deel-
nemen aan een opleiding in onze warmtepomp- en 
VRF-academie. We doen alles om u optimaal te 
ondersteunen. 

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR…



WARMTEPOMPEN DIMPLEX

VENTILOCONVECTOREN

WARMTEPOMPBOILERS

WARMTEPOMPEN LG

AIRCOHEATERS ZONDER BUITENUNIT

ZWEMBADWARMTEPOMPEN

HEATING RENEWABLE



ELEKTRISCHE BOILERS

VLOERVERWARMING

ACCUMULATIEKACHELS

STRALINGSPANELEN

BADKAMERVERWARMING

AEROTHERMEN

CONVECTOREN

ELECTRIC



VENTILATIE

LUCHTGORDIJNEN

PV PANELEN

INDUSTRIELE VENTILATIE

 

PV PANELEN

VENTILATION

SOLAR



HOGE WANDMODELLEN

CAC

VRF

ARTCOOL

MULTI 

CHILLERS

A IRCONDITIONING



UW PRODUCTKENNIS BLIJFT OP PEIL!
D. Engels/Thermo Comfort organiseert het hele jaar door cursussen en workshops. 
Onze partners uit de vakhandel nemen enthousiast deel. De ideale manier om hun 
knowhow uit te breiden op het vlak van nieuwe technologie, producten en toepassingen. 
Wie commercieel succesvol wil blijven, moet levenslang bij leren.

Met die permanente vorming houdt u uw productkennis op peil, zodat u uw klanten  
een uitstekende service kunt blijven verzekeren. Meer informatie? Bel 03 231 88 84. 
Vraag ook ons opleidingsprogramma voor dit jaar aan!

AANTREKKELIJKE TOONZAAL, BETERE COMMUNICATIE
Wilt u de aandacht trekken van uw klanten? En wilt u hen overtuigen van de kwaliteit  
van uw producten en service? U kunt gratis gebruik maken van onze aantrekkelijke 
reclame- en communicatiemiddelen en onze eigen professionele toonzaal.

Folders, displaymateriaal, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, advertenties, 
winkeldecoratie, … u hebt alles om uw klanten in stijl te verwelkomen.  
Een service van Thermo Comfort aan al zijn partners.

STUDIES, BEREKENINGEN, INSTALLATIE? WIJ ADVISEREN U GRAAG.
Onze specialisten helpen u graag bij uw aanbestedingen, bij het voorbereiden van een 
installatie en de keuze van de juiste toestellen. De accurate berekening van de koel-  
of warmtebehoeften en de geschikte vermogens hoort eveneens bij die gratis service.  
Wilt u gebruik maken van onze software voor eigen berekeningen en een eerste 
systeemontwerp? Hij staat gratis voor u klaar.

We adviseren u ook bij de praktische uitwerking. In elk stadium van uw project kunt  
u rekenen op onze begeleiding, zonder dat het u één extra euro kost. Bel voor meer 
informatie naar 03 231 88 84.

U KRIJGT ZELFS EEN PERSOONLIJKE RAADGEVER
Onze buitendienstmedewerker voor uw regio is uw persoonlijke raadgever. Bij hem  
kunt u terecht met al uw vragen rond techniek, verkoop en klantenservice. Met zijn 
stimulerende informatie over productlanceringen en promotionele acties brengt hij  
u voortdurend op creatieve ideeën die de groei van uw omzet en winst bevorderen.  
We bieden ook ondersteuning aan studie- en adviesbureaus.

VAKSEMINARIES

TOONZAALINRICHTING

STUDIE EN TECHNISCH ADVIES



D. Engels Thermo Comfort
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T (03)231 88 84
F (03)231 01 74

info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be
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CHAUFFEUR INBEGREPEN
D. Engels/Thermo Comfort heeft een eigen transportdienst die 
levert in heel België en Luxemburg. Dagelijks zijn 7 vrachtwagens 
voor u onderweg. Dankzij onze transportdienst kunnen we u een 
vlotte levering en communicatie verzekeren. 

STERKE WAARBORGEN. ACTIEVE KLANTENSERVICE
Duurzame kwaliteit: daar gaat D. Engels/Thermo Comfort voor! 
Alle toestellen worden vervaardigd uit nauwkeurig geselecteerde 
en geteste materialen. Zowel tijdens het fabricageproces als op 
het eindproduct worden doorgedreven controles uitgevoerd.  
Door die totale kwaliteitszorg kunnen we lange en betrouwbare 
productgaranties bieden. U verschaft uw klanten de grootste 
zekerheid, zonder zelf enig risico te lopen. 

Wat er ook met een toestel gebeurt, D. Engels/Thermo Comfort 
zorgt voor de oplossing. Onze klantenservice bestaat  
uit 12 personen. Ze zorgen voor onderdelen, herstellingen 
aan huis of op de werf. We beschikken ook over  
eigen koeltechniekers.  

LEVERINGEN

SERVICE


