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Nieuw pand
voor Ambrava
Op donderdag 1 oktober ’15 opende
Ambrava nv/sa, de importeur en distributeur van Samsung Klimaatbeheersingssystemen voor verwarmen, koelen
en ventileren in België en het Groothertogdom Luxemburg, een nieuwe vestiging in Brecht. Dat het Europese ma-

D

e aanwezigheid van Mr Lee en Mr
Choi van het Europese management
tijdens de officiële opening van het
nieuwe bedrijfsgebouw vlakbij A1/E19 afrit
4 Sint-Job-in-’t-Goor betekent veel meer
dan een voetnoot. Dat beide heren tijd vrijmaken in hun overvolle agenda om naar
Brecht af te zakken, moet worden geïnterpreteerd als een krachtig statement. Mr. Lee
was in zijn toespraak dan ook zeer ambitieus. “Samsung Klimaatbeheersing onderscheidt zich in zijn marktsegment door de
voortdurende zoektocht naar economische,
ecologische en comfortabele oplossingen.
In alle sectoren waar Samsung aanwezig is –
denk maar aan bijvoorbeeld mobiele telefonie, tablets, televisie, audio, witgoed en keukentoestellen – is het onze ambitie om ons te
ontwikkelen tot een marktbepalende speler.
Met nieuwe ontwikkelingen sturen we zelf
de markt, waardoor we steeds dat stapje voor
hebben op onze concurrentie. Binnen de klimaatbeheersing verwijs ik hiervoor graag
naar onze eigen compressoren, waarmee we
hoge COP en capaciteiten kunnen halen. Ik
ben er dus van overtuigd dat we mogen pretenderen om ook in de HVAC-sector wereldleider te worden. De komende jaren zullen
we hiervoor nog meer nieuwe toestellen en
componenten blijven ontwikkelen. Onze
nieuwe vestiging, eigendom van Ambrava,

ondersteunt onze ambitie. Want vergeet
niet, het motto van Samsung is het produceren van technologisch innovatieve producten die het leven van een ieder gemakkelijk maken.”
Mr. Lee verwijst hiervoor naar de optimale servicemogelijkheden die dankzij het
nieuwe pand mogelijk worden. Commercieel directeur Piet De Paepe neemt ons mee
doorheen magazijn, herstelplaats, trainingscenter en showroom. “Toestellen verkopen
is één, maar daarnaast aan de koeltechnische
installateurs ook nog ook nog eens technische en commerciële ondersteuning, een
magazijn met alle courante wisselstukken en
accessoires en een performante showroom
aanbieden is toch nog iets anders. Onze
sterkte is de combinatie tussen trainingscenter en showroom. In het trainingscenter worden de theoretische cursussen gegeven – zoals Samsung DVM S, Samsung ERV
/ ERV plus, Samsung Eco Heating System en
Samsung S-NET Pro – terwijl de praktijkopleiding verder gaat in de showroom.”
De showroom is indrukwekkend, en ongezien in de sector. Hier staan een tiental toestellen in ontmantelde versie waardoor ze
zowel kunnen gebruikt worden bij de professionele trainingen, maar ook om technische uitleg te geven aan voorschrijvers,
architecten, projectontwikkelaars, enz. Zo
vind je er onder meer de ERV WTW ventilatie-unit (met uitwisseling van warmte
én vochtigheid), big ceiling, 1- en 4-weg
(mini) cassette, verticaal inbouwunit en
MCU Box, buitenunit en hydro-unit EHS,
DVM S water warmtepomp en DVM S lucht
warmtepomp.

nagement hiervoor naar België kwam,
onderstreept de ambitie van het Koreaanse bedrijf om haar positie op de
HVAC-markt te versterken.

u Mr Lee van Samsung Europe kwam naar Brecht om
de nieuwe vestiging van Ambrava officieel te openen.

“Verwarming, koeling en sanitair warm
water in ons gebouw wordt geleverd door
een Samsung DVM S Eco 8PK voorzien van
onze inverter scroll compressoren met tussengasinjectie”, vertelt Piet De Paepe.” De
unit kent geweldige verwarmingscapaciteiten, ook bij zeer lage buitentemperaturen.
In het gebouw hebben we de bestaande convectoren en radiatoren gerecupereerd, want
dankzij de Samsung HT-hydromodule van
25 kW kunnen we warm water tot 85°C krijgen. Hierdoor is onze warmtepomp perfect
geschikt als vervanger van een CV-ketel. Dit
bewijzen we in ons pand.” (Door Rudy Gunst)
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u Piet De Paepe, commercieel directeur van Ambra-
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va, leidt de gasten doorheen het nieuwe pand.
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