
VANDAAG DE 
KLIMAATOPLOSSINGEN 
VOOR MORGEN



Biddle is een wereldleider op het 
gebied van luchtdiffusietechnologie. 
Al 90 jaar leveren we innovatieve 
klimaatoplossingen op het gebied 
van verwarming, ventilatie, koeling 
en klimaatscheiding. Met onze 
productie in Nederland en Groot-
Brittannië en verkoopkantoren 
in Frankrijk, Duitsland, België en 
Canada kunnen wij oplossingen 
op maat leveren aan klanten in 
heel Europa en Noord-Amerika.

   ONZE WERKWIJZE
Wij werken in elke fase samen met onze klanten 
en hun aannemers, van planning en ontwerp 
tot implementatie en prestatiebewaking.

   ONZE OPLOSSINGEN
Onze oplossingen worden individueel 
op maat gemaakt om aan de eisen 
van elke klant te voldoen.

   ONZE PRODUCTEN
Onze producten zijn ontworpen om lang 
mee te gaan, op basis van gepatenteerde 
technologieën die de efficiëntie maximaliseren 
en het energieverbruik minimaliseren.

   ONZE SERVICE
Ondersteuning en technische assistentie 
worden verzorgd door een team van experts in 
het leveren van oplossingen die specifiek zijn 
afgestemd op de behoeften van elke klant.

INNOVATIEVE 
KLIMAATOPLOSSINGEN



ONS ASSORTIMENT

COMFORT- 
LUCHTGORDIJNEN

KLIMAATBEHEERSING 
IN GROTE RUIMTES

INDUSTRIËLE 
LUCHTGORDIJNEN

VERWARMING KOELING 
EN VENTILATIE

Open deuren maken gebouwen gastvrijer 
en uitnodigender. Ze veroorzaken echter 
wel warmteverlies, en daarmee hogere 
energierekeningen en minder comfort 
voor de klant. De toonaangevende 
luchtgordijnen van Biddle verminderen 
het warmteverlies en conditioneren de 
lucht die het gebouw binnenkomt.

Ongehinderde toegang is essentieel voor 
productiebedrijven, koel- en vrieshuizen, 
magazijnen en distributiecentra. Open deuren 
kunnen echter leiden tot warmteverlies en hogere 
energiekosten. De industriële luchtgordijnen van 
Biddle verminderen de luchtverplaatsing tussen 
klimaatzones, zonder een fysieke barrière te creëren 
voor de beweging van mensen of goederen.

Biddle’s innovatieve, energiezuinige 
verwarmings- en koeloplossingen zijn geschikt 
voor industriële gebouwen in alle soorten en 
maten, oud en nieuw. Van traditionele fabrieken 
en magazijnen tot moderne, speciaal gebouwde 
productiefaciliteiten en distributiecentra.

Het verlagen van de energiekosten en het 
creëren van een gezonde, goed geventileerde 
omgeving zijn belangrijke aandachtspunten 
voor elk bedrijf. Het assortiment verwarmings- 
en ventilatieproducten van Biddle biedt een 
oplossing voor vrijwel elk gebouw, van scholen 
en kantoren tot fabrieken en magazijnen.

VOORDELEN
   Lagere bedrijfskosten - minder energieverbruik

   Minder belasting van het verwarmingssysteem 
- minder onderhoud en langere 
levensduur van de apparatuur

   Lagere CO2-uitstoot - helpt u om uw 
duurzaamheidsdoelstellingen te halen

   Verbeterde luchtkwaliteit - uitlaatgassen, 
stof en vliegende insecten dringen 
het gebouw niet meer binnen

   Open-deureffect - meer bezoekers 
en hogere omzet in winkels

   Hoger comfort - bij optimale 
klimaatomstandigheden blijven 
klanten langer binnen

VOORDELEN
    Tot 80% klimaatscheidingsefficiëntie 
- zonder fysieke barrière

    Vrij verkeer van personen en apparatuur 
maximaliseert de efficiëntie

    Meer comfort zorgt voor een 
productievere werkomgeving

    Betere zichtbaarheid vermindert het risico 
op ongevallen en verbetert de veiligheid

    Lagere bedrijfskosten - tot 74% 
minder energieverbruik

    Minder belasting van het verwarmingssysteem 
- minder onderhoud en langere 
levensduur van de apparatuur

    Lagere CO2-uitstoot - helpt u om uw 
duurzaamheidsdoelstellingen te halen

VOORDELEN
   Breed assortiment voor alle 
soorten en maten gebouwen

   Innovatieve technologie voor maximaal 
comfort bij minimale energiekosten

   Beproefd, getest en bewezen - betrouwbaar, 
onderhoudsarm, duurzaam

   Uitstekende warmteverdeling 
- minder toestellen nodig om 
grote ruimtes te verwarmen

   Snel en eenvoudig te installeren 
- lagere installatiekosten

   Flexibele bediening - eenvoudig te 
gebruiken, handmatig of zelfregulerend

VOORDELEN
    Breed assortiment voor alle 
soorten en maten gebouwen

    Snelle verwarming en koeling - 
effectief in alle omgevingen

    Innovatieve technologie beperkt de 
energiekosten tot een minimum

    Uitstekende luchtverdeling - maximaliseert 
comfort en productiviteit

    Snel en eenvoudig te installeren 
- lagere installatiekosten

    Gemakkelijk te verplaatsen als het 
gebruik van de ruimte verandert

    Keuze van bedieningselementen 
voor elke toepassing

TOEPASSINGEN
    Scholen

    Bibliotheken

    Kerken

    Sportcentra

    Winkels

    Bedrijfsgebouwen

    Ziekenhuizen

    Verzorgingstehuizen

    Showrooms

    Magazijnen

    Fabrieken

    Distributiecentra

TOEPASSINGEN
    Fabrieken

    Magazijnen

    Distributiecentra

    Voedselverwerkende bedrijven

    Koelhuizen

TOEPASSINGEN
   Winkels

   Winkelcentra

   Openbare gebouwen

   Scholen

   Ziekenhuizen

   Bedrijfsgebouwen

TOEPASSINGEN
    Fabrieken

    Magazijnen

    Distributiecentra

    Voedselverwerkende bedrijven

    Tentoonstellingszalen

    Winkels

    Koel- en vrieshuizen



ONS ASSORTIMENT

VENTILATIE-
CONVECTOREN

WARMTETERUG-
WINNING

Compacte en kosteneffectieve 
ventilatieconvectoren zijn een ideale oplossing 
voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. 
Het uitgebreide assortiment van Biddle 
voldoet aan de behoeften van gebouwen 
van alle soorten en maten, van kantoren 
en hotels tot bioscopen en musea.

Het handhaven van een constant en comfortabel 
klimaat in grote gebouwen kost veel energie. 
De innovatieve warmteterugwinningstechnologie 
van Biddle herwint warmte uit de uitgaande 
lucht en gebruikt deze om binnenkomende 
lucht te verwarmen, wat resulteert in 
aanzienlijke kostenbesparingen.

VOORDELEN
   Eenvoudig ontwerp - alles wat u 

nodig heeft in één toestel

   Kostenefficiënt - economisch in 
aanschaf, installatie en onderhoud

   Compact ontwerp - ideaal 
wanneer de ruimte beperkt is

   Individuele bediening - maximaliseert 
het comfort voor elke gebruiker

   Gemakkelijk te verplaatsen als het 
gebruik van een ruimte verandert

VOORDELEN
   Wint tot 80% van de warmte 
uit afgezogen lucht terug

   Standalone product of onderdeel van 
een complete klimaatoplossing

   Compatibel met Biddle NOZ2 
luchtverwarmers en Comfort 
Circle cassettes

   Zes bedrijfsmodi optimaliseren 
het hele jaar door het comfort

   Automatische bediening - zelfregulerend, 
altijd de juiste instelling

   ERP-klaar - voldoet aan nationale 
en internationale wetgeving

   Afstandsbediening en bewaking via GBS

   Complete service voor ontwerp 
en projectmanagement

Of u nu op zoek bent naar een specifiek 
product of een complete klimaatoplossing, 
wij willen uw bedrijf leren kennen. Zo kunnen 
wij u een ontwerp leveren die precies 
aan uw eisen voldoet en bij u past.

Bij dit idee van partnerschap horen ook:

   Samen met u zoeken naar 
de geschikte producten

   Samenwerking met 
toonaangevende technologie- en 
bedieningsspecialisten om, waar 
nodig, een totaaloplossing te leveren

   Installatie en inbedrijfstelling

   Deskundige aftersales en technische 
ondersteuning, geleverd door 
ervaren mensen die de specifieke 
eisen van uw bedrijf begrijpen

   Voortdurende prestatiebewaking 
om een continue verbetering 
te waarborgen

Kwaliteit is topprioriteit in alles wat we doen. 
Van het ontwerp en de fabricage van onze 
producten tot en met de snelheid van levering 
en het altijd klaarstaan van onze aftersales.  

Al onze producten zijn: 

   Grondig onderzocht en getest in 
elke fase van hun ontwikkeling

   Gemaakt met hoogwaardige, 
duurzame onderdelen en moderne 
bedieningsapparatuur

   Vervaardigd volgens ISO 9001 en 
ISO 14001 kwaliteitsnormen

   Ontwerpen voldoen aan alle 
relevante CE-richtlijnen

   Duidelijke en uitgebreide 
documentatie meegeleverd

LEAN PRODUCTIE 
We evalueren onze productieprocessen 
voortdurend voor een continue verbetering.

U BENT 
PARTNER

KWALITEITSWAAR-
BORGING

Duurzaamheid en verantwoord milieubeheer 
zijn cruciaal bij alles wat we doen: 

   Onze gepatenteerde technologieën besparen 
energie en verminderen de CO2-uitstoot

   Wij gebruiken milieuvriendelijke materialen en duurzame 
onderdelen om afval te minimaliseren

   Milieuvriendelijke bedieningselementen beperken 
het energieverbruik tot een minimum

   Prestatiemonitoring levert voortdurende efficiëntieverbeteringen op

MILIEUZORG

TOEPASSINGEN
   Supermarkten

   Warenhuizen

   Winkels 

   Vergaderzalen

   Hotels

   Scholen

   Restaurants

   Sporthallen

   Distributiecentra

   Magazijnen

TOEPASSINGEN
   Kantoorgebouwen

   Hotels

   Scholen

   Ziekenhuizen

   Verzorgingstehuizen

   Winkels

   Bioscopen

   Musea



BIDDLE BV

Markowei 4 
9288 HA Kootstertille 
Nederland 

T 0512 33 55 55 
E info@biddle.nl 
www.biddle.nl
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