PERSBERICHT
AFM Refrigeration haalt Belgisch dealership Sinclair Airco binnen
AFM Refrigeration, een onderdeel van DRU International, verkreeg zopas de rechten voor
de exclusieve distributie van Sinclair in België. Sinclair is een Brits merk, dat staat voor
hoogwaardige airco’s, warmtepompen en koudwatermachines. AFM Refrigeration
opereert vanuit vestigingen in Kontich en Herentals.
“AFM Refrigeration is onze groothandel in koeltechnische materialen” zegt CEO Sven
Danneels van het in Grobbendonk gevestigde DRU International. “AFM Refrigeration is in
Vlaanderen een zeer bekende speler als het gaat over koeltechnisch materiaal en airco
toebehoren. Wij zijn zowel actief voor residentiële projecten als voor kantoren,
bedrijfsgebouwen en horeca. We bedienen die markt via onze klanten koeltechniekers en
installateurs vanuit vestigingen in Herentals en Kontich.”
Mogelijkheden
Met de toewijzing van het exclusieve dealership voor de producten van Sinclair, maakt AFM
Refrigeration een grote sprong vooruit. “Wij zijn nu al bekend als verdeler van onderdelen
en toestellen van veel grote merken”, verduidelijkt Jimmy Hendrickx, commercieel
verantwoordelijke AFM. “Ik denk bijvoorbeeld aan een merk zoals LG dat al lang tot ons
aanbod behoort. Met Sinclair groeien onze mogelijkheden qua aanbod voor onze klanten
opnieuw aanzienlijk en nemen we ook een landelijke functie op.”
5 jobs
Het dealership brengt een extra tewerkstelling van 5 personen met zich mee. AFM
Refrigeration zoekt hiervoor magazijniers, verkopers met ervaring in HVAC en interne sales
ondersteuning om de groei van Sinclair in België mee vorm te geven.
25 landen
Sinclair Corporation Ltd is een internationaal gerenommeerd merk dat toestellen en
onderdelen produceert voor airconditioning, warmtepompen en koudwatermachines
(chillers). “Sinclair heeft als uniek kenmerk dat het een zo hoog mogelijk comfort voor

woningen, kantoren en scholen combineert met een maximale bescherming van het milieu”,
verduidelijkt de CEO. “Sinclair wordt al in meer dan 25 landen verdeeld en geniet er bij
professionele koeltechniekers een uitstekende reputatie.”

Sterke groei

Sinclair wil nu ook op de Belgische markt doorbreken en rekent daarvoor op het netwerk en
de expertise van AFM Refrigeration. Die stap kadert in de opmerkelijke groei van het Britse
merk, dat reeds 20 jaar actief is in de HVAC wereld en een productiesite heeft in Tsjechië.
“Sinclair combineert een elegant design met hoog kwalitatieve toestellen en verkoopt tegen
aantrekkelijke prijzen”, vat Jimmy Hendrickx de sterktes samen. “Sinclair zorgt met een sterk
doorgedreven productontwikkeling, het gebruik van de nieuwste productiemethoden en een
uitstekende dienst na verkoop voor een hoge kwaliteit en zekerheid waardoor er 5 jaar
garantie kan worden gegeven. Consumenten en installateurs weten dit te waarderen en al
deze factoren samen verklaren dan ook de snelle groei van het merk. Ik ben trots dat deze
grote internationale speler ons uitkiest om die sterke resultaten ook in ons land neer te
zetten.”
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