
ZUIVEREN VAN LUCHT WORDT 
HOOFDZAAK
“Luchtkwaliteit  en aangename temperaturen in
de leefruimte en op de werkplek. Dat is waar
het bij ons om draait”, aan het woord is Sam
Laureys van Sinclair Benelux. “Terwijl  wij met
onze  airconditioners  gisteren  hoofdzakelijk
zorgden voor meer  leefcomfort,  verkopen wij
vandaag ook een gevoel van veiligheid. Want
onze  toestellen  zorgen  niet  alleen  voor  een
aangename  binnentemperatuur,  ze  zuiveren
ook de lucht. Voor de coronacrisis werd deze
functie  nog te  vaak  beschouwd  als  bijzaak,
maar aan de vragen die wij vandaag krijgen,
merken  wij  dat  dit  tijdens  en  na  de  crisis
weleens een hoofdzaak zou kunnen worden.
Dankzij  ons  assortiment  additionionele  filters
wordt  de lucht  gezuiverd zodat onze klanten
altijd, zeker nu we vaker ‘in ons kot’ vertoeven,
kunnen werken of leven in gezonde lucht.”

ERVARING IN KWALITATIEVE LUCHT
Dierenartsencentrum geeft goede 
voorbeeld
Bij  Sinclair  is  de  focus  op  kwalitatieve  lucht
geen verkooptrucje dat het merk van airconditi -
oning, warmtepompen en koudwatermachines
uitgerekend  nu  uit  hun  hoed  tovert.  “Integen-
deel,  wij  erkennen  het  belang  hiervan  al
jaren”, aldus Sam Laureys. “Daarom zetten we
graag een Sinclair-project in de kijker.” In het
najaar  van  2019  plaatste  Sinclair  in  het
dierenartsencentrum  Coranimo  in  Vilvoorde
airconditioners in de consultatieruimtes, opera-
tiezaal, ontwaakkamer, alsook in de privéwo-
ning van de zaak. “Het spreekt voor zich dat
temperatuur  en  luchtkwaliteit  in  ruimtes  waar
zieke dieren aanwezig zijn van uiterst belang
is.”

Investeringsbesparing van 25%
“In  een  omgeving  als  deze,  waar  dagelijks
veel  elektrische  apparatuur  wordt  gebruikt,
werd er eerst een berekening gemaakt van de
warmtelasten.  Onze  toestellen  worden  hier
voornamelijk ingezet om de ruimtes te koelen,
maar  zodra  de  temperaturen  opnieuw  naar

beneden  gaan,  kunnen  ze  de  kamers  ook
verwarmen.” Voor een project als dit wordt er

vaak  voor  een  omvangrijk  commercieel
systeem  gekozen.  “Toch  hebben  wij  ervoor
gekozen  om de koelsystemen  op  te  splitsen.
Deze  oplossing  heeft  voor  tal  van  voordelen
gezorgd, met  als voornaamste – een investe-
ringsbesparing  van  25%.”  Daarnaast  kan
Coranimo de praktijkruimtes en de privéwoning
individueel  koelen  en/of  verwarmen.  Boven-
dien draait elk systeem apart minder uren, met
een langere levensduur als gevolg. 

99% van de bacteriën uit de lucht
“Bij Coranimo plaatsten we de Sinclair-desig-
nerreeks:  Spectrum.  Deze  toestellen  hebben

een  strakke,  tijdloze  look  en  zijn  bovendien
zeer zuinig. Door de dagelijkse aanwezigheid
van dieren in de praktijkruimtes, plaatsten we
een extra zilver ion filter. Deze haalt 99% van
de bacteriën uit  de lucht, waardoor de lucht-
kwaliteit ten allen tijde gegarandeerd blijft.
Bij Sinclair airconditioning bieden wij, samen
met  onze  installateurs,  voor  elke  situatie  een
kwalitatieve,  duurzame  en  betaalbare  oplos-
sing.”
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et coronavirus beheerst ons leven. We worden onverwacht gekatapulteerd naar een
nieuwe realiteit. Zullen we in de toekomst meer tijd doorbrengen in ons eigen kot? 

Kopen we met z’n allen meer lokaal? Hoewel nog niet al onze vragen beantwoord zijn,
bereiden we ons alvast massaal voor om het leven thuis en op kantoor aangenamer te 
maken. Bij Sinclair Benelux in Kontich, actief in airconditioning, warmtepompen en 
koudwatermachines (chillers), blikken ze vooruit op een hete zomer in eigen land. 
“Daarbij zal de vraag naar een aangename binnentemperatuur luid klinken, maar  
wordt ook de kwaliteit van de lucht een hoofdzaak”, vertelt Sam Laureys, 
accountmanager bij Sinclair Benelux.
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R E P O R T A G E

"WIJ ERKENNEN HET BELANG VAN
KWALITATIEVE LUCHT AL JAREN"

“Door de dagelijkse aanwezigheid van dieren in de 
praktijkruimtes, plaatsten we een extra zilver ion filter. 
Deze haalt 99% van de bacteriën uit de lucht”


