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Biddle:
uw partner  
voor optimale  
klimaatoplossingen.

Al meer dan 50 jaar produceert 

en levert Biddle marktconforme 

producten en oplossingen op het 

gebied van klimaatscheiding en 

klimaatbeheersing. 

Biddle wordt wereldwijd gezien 

als een toonaangevende 

onderneming die zich heeft 

gespecialiseerd in het leveren van 

innovatieve oplossingen op het 

gebied van verwarming, ventilatie, 

koeling en klimaatscheiding. 

De producten van Biddle worden 

ingezet voor een grote diversiteit 

aan toepassingen, waaronder 

winkels, openbare gebouwen, 

kantoren, fabriekshallen en  

koel- en vriesruimtes.

comfort
klimaatoplossingen

wereldwijd
uitgebreid netwerk

Biddle is meer dan een leverancier  
van klimaatproducten. 
Biddle wil gedurende de hele levensduur van haar producten een partner zijn.

De klantbehoeften worden zorgvuldig geïnventariseerd en samen wordt gewerkt aan  

de gewenste en optimale klimaatoplossing. 

Door de eigen producten en die van zorgvuldig geselecteerde derde partijen aan te 

bieden, kan Biddle een compleet pakket klimaatoplossingen leveren. Binnen elke fase van 

het project - van de inventarisatie van de wensen en behoeften tot de installatie van de 

producten tot de aftersales - komt Biddle met een oplossing die aan alle wensen voldoet. 

klimaatconcepten op maat

Via fabrieken in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk exporteert Biddle haar producten  
naar meer dan 25 landen. 

Biddle heeft betrokken verkoopkantoren in Duitsland, Frankrijk, België, 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada en beschikt wereldwijd 

over een uitgebreid netwerk. Deze strategie heeft geresulteerd in een 

sterke positie van Biddle als leider op het gebied van klimaatinnovaties.

internationaal netwerk
marktonderzoek



Energiezuinige producten worden  
steeds belangrijker. 
Biddle heeft enkele revolutionaire technologieën ontwikkeld en deze in haar producten 

geïntegreerd, wat heeft geresulteerd in significante CO
2
 reducties. 

Biddle heeft aandacht voor het milieu door, waar mogelijk, te werken met 

milieuvriendelijke materialen en onderdelen met een lange levensduur en door 

producten met een laag energieverbruik te leveren. 

energiebesparingen

milieuvriendelijk
CO2 reductie

innovatie
R&D

competenties
marktonderzoek

Om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften 
van de markt, volgt Biddle nauwgezet alle 
ontwikkelingen en markttrends in de klimaatbranche.

Marktonderzoek, productontwikkeling, productie, advies, verkoop en 

service: dit zijn allemaal essentiële competenties van het bedrijf Biddle.  

Door controle te houden op al deze facetten levert Biddle perfecte, 

hoogwaardige klimaatoplossingen tegen een betaalbare prijs.

Dankzij continue productontwikkeling is Biddle in staat optimale 

klimaatcondities te realiseren in talloze situaties.

dichtbij de markt

Biddle werkt nauw samen met technische 

universiteiten en onderzoeksinstellingen in 

Nederland en de rest van Europa.

Vooral door de samenwerking met TNO,  

bij de ontwikkeling van nieuwe producten en 

technologieën, kunt u ervan op aan dat u kiest  

voor innovatieve klimaatapparatuur gericht  

op het creëren van een optimaal comfort.

Bij het ontwikkelen van innovatieve 
klimaatproducten en -oplossingen om 
aan de marktbehoeften te voldoen, 
schakelt Biddle ook derden in om zo 
haar specialiteiten te verbreden.

innovatie en 
marktconformiteit



Complete concepten op het gebied van klimaatscheiding en klimaatbeheersing voor:

Retail Utiliteit Industrie
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