




Uw juiste partner
Loyaliteit is gebaseerd op werkeli jk partnerschap

Lennox levert toegevoegde waarde 

aan grote spelers in Europa. De 

meeste daarvan zijn al 10 jaar of 

langer klant bij ons.

•	Bied	 oplossingen die het beste 
passen 	bij	de	behoeften	van	klanten

-	 “Luister	naar	de	klant”	bij	de	ontwikkeling	

van	producten

-	 Internationaal	 erkende	 “uitstekende	

prestaties	in	research	en	development”	

van	Lennox

•	Wees	een	VERENIGDE organisatie
-	 Gericht	 op	 het	 milieu	 (ISO	 14001-

gecertificeerde	fabriek	in	Dijon)

-	 Lennox	 International	 is	 een	 werkgever	

die	staat	voor	gelijke	kansen

•	Begrijp	de perceptie van de klant	tot	

ver	voorbij	product	of	project

-	 Organisatie	key	accounts

-	 Gespecialiseerde	 salesforce	 voor	

toepassingen

•	Bied	de	klant	 tijd en expertise
-	 Bijzonder	 goed	 opgeleide	 sales	

engineers

-	 Groot	network	van	engineers	in	Europa

•	Zorg	dat	de	hele	organisatie	is	opgebouwd	

rondom	 klanttevredenheid	

-	 Sterke	klantenservice

-	 Op	 kwaliteit	 gebaseerde	 organisatie	

(ISO	9001,	STEP+	programma)

-	 Tevreden	relaties	op	de	lange	termijn	in	

plaats	van	eenmalige	orders

Anders	dan	alle	anderen...



Missie

Visie



Missie
We hebben 
een visie
De	 voornaamste	 producent	 in	

Europa	 worden	 van	 verwarmings-	 en	

koelapparatuur	 voor	 commerciële	

toepassingen	door:

•	Een	uitgebreid	en	superieur	product	te	

bieden	aan	gerichte markten
•	Onze	 klanten	 superieure	 service en	

toepassingsadvies	te	bieden

•	Producten	 te	 ontwikkelen	 die	 zijn	

gemaakt	met	passie	om	een	constant	

veranderende	markt	te	bedienen

•	 Innoveren	 in	 elke	 fase	 van	 onze	

ontwikkelingen

We delen een 
missie
Zakendoen	 volgens	 de	 hoogste	

standaarden	 van	 integriteit	 in	 wat	 we	

zeggen	 en	 doen,	 de	 producten	 die	 we	

maken,	 de	 diensten	 die	 we	 leveren,	 de	

manier	 waarop	 we	 ons	 gedragen	 en	 de	

manier	waarop	we	anderen	behandelen.	

En	vooral	een	bedrijf	 zijn	waarin	mensen	

een	gevoel	van	trots	en	toewijding	kunnen	

koesteren.

Lennox 
International…

Samen	met	 haar	dochterondernemingen	

is	 Lennox	 International	 (LII)	 een	

vooraanstaand	 leverancier	 van	

oplossingen	voor	klimaatbeheersing	voor	

verwarming,	 airconditioning	 en	 koeling	

overal	ter	wereld.	We	hebben	ons	bedrijf	

opgebouwd	 vanuit	 een	 erfgoed	 van	

integriteit	en	 innovatie,	dat	al	sinds	1895	

bestaat.

De	 16.000	 medewerkers	 waaruit	 ons	

bedrijf	wereldwijd	bestaat,	streven	ernaar	

om	 vertrouwde	 merken,	 innovatieve	

producten,	 ongeëvenaarde	 kwaliteit	 en	

snelle	service	te	bieden.



Een bedrijf bij u in de buurt
Productiefaciliteiten Europa

Burgos (Spanje) • Longvic, Mions (Frankrijk) • Praag (Tsjechische Republiek).

Kantoren Direct Sales:

België en Luxemburg, Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland, Nederland, 

Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk en 

Ierland.

Distributeurs en agenten:

Algerije, Oostenrijk, Belarus, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, 

Georgië, Griekenland, Hongarije, Israël, Italië, Kazachstan, Letland, Libanon, 

Litouwen, Marokko, Nabije Oosten, Noorwegen, Roemanie, Servië, Slovenië, 

Zweden, Zwitserland, Tunesië, Turkije.

Lennox,
een lange geschiedenis met
een internationale cultuur

Hoofdkantoor in Dallas



Verkoopkantoren en een enorm network 
van service engineers bij u in de buurt.

Vandaag Vandaag Vandaag Vandaag

	 1895 Lennox	 is	 opgericht	 in	

Marshalltown,	Iowa	(USA)	door	Dave	Lennox.	

Hij	 produceerde	 zijn	 eerste	 kolenoven	 van	

staal	met	popnagels	in	Marshalltown,	Iowa

1962	 Lennox	 gaat	 internationaal	 door	 een	

productiefabriek	 te	 openen	

in	Engeland

1996 Lennox	 koopt	 een	

meerderheidsaandeel	 in	 HCF 

Industries,	voortgekomen	uit	de	fusie	tussen	

drie	Franse	bedrijven	die	 zich	specialiseren	

in	 de	 productie	 van	 koelmachines,	 HVAC-

apparatuur	 en	 warmtepompunits.	 Dit	 wordt	

HCF-LENNOX.

1996 Lennox	koopt	ook	REFAC	Company	in	

Nederland	en	Spanje.

1998 Lennox	 koopt	 de	 oudste	

airconditioningfabrikant	 ter	 wereld	 -	

JANKA,	 een	 Tsjechische	

p roducen t 	 van	

luchtbehandelingsunits.

1999 Lennox	gaat	openbaar	op	de	NYSE.

Ons	 internationale	 hoofdkantoor	 bevindt	

zich	 in	 Dallas,	 Texas.	 Als	 vooraanstaande	

leverancier	 van	 klimaat	 beheersing	

oplossingen	 hadden	 we	 een	 netto	 omzet	

van	 meer	 dan	 3,7	 miljard	 $	 in	 2006.	 We	

ontwerpen,	 produceren	 en	 verkopen	 een	

grote	 reeks	 producten	 voor	 verwarming,	

ventilatie,	airconditioning	en	koeling.	Lennox	

International	 heeft	 wereldwijd	 ongeveer	

16.000	 medewerkers,	 waarvan	 1700	 in	

Europa.

Lennox	Europe	bezit	vier	fabrieken	in	Europa.	

De	 fabriek	 in	 Burgos	 in	 Spanje	 op	 een	

hoogte	 van	 7000	 m2,	 produceert	 vooral	

kleine	 koelmachines	en	 rooftops.	 In	 Frankrijk	

hebben	 we	 twee	 fabrieken	 van	 13.000	 m2	

waarin	 koelmachines	 en	 rooftops	 worden	

gemaakt.	 Dijon-Longvic	 richt	 zich	 uitsluitend	

op	 rooftops,	 terwijl	 Lyon-Mions	 rooftops	

en	 koelmachines	 maakt.	 Praag	 fabriceert	

luchtbehandelingsunits	 in	 een	 fabriek	 van	

14.000	 m2.	 Tot	 de	 industriële	 apparatuur	

behoren	 condensorproductiemachines,	

metaalplaatponsmachines	en	buigmachines.



Lennox wijst 3% van haar omzet toe aan research en development 

in Europa. Samen met de door de industrie erkende R&D-kracht van 

Lennox USA, wil Lennox worden gezien als de leidende speler in de 

HVAC-innovatie.

Elk jaar vraagt Lennox octrooien aan, en we werken ook nauw samen 

met onze partnerleveranciers aan gezamenlijke researchprogramma’s.

Innovatie



Laboratoria Laboratoria Laboratoria Laboratoria

•	 In	het	Lennox-laboratorium	dat	in	1990	

in	PRAAG	is	ingericht	op	een	platform	

van	250	m2	kan	een	luchtstroom	worden	

gemeten	 tot	 wel	 12	 m3/s	 en	 kunnen	

ook	 extreme	 ventilatorsnelheden	 en	

destructieve	 ventilatortesten	 worden	

uitgevoerd.

•	Sinds	 het	 begin	 van	 2007	 is	 er	 een	

hightech	testruimte	actief	in	de	Lennox-

fabriek	in	LYON-MIONS.	Deze	nieuwe	

apparatuur	 wordt	 gebruikt	 voor	 het	

testen	 en	 instellen	 van	 luchtgekoelde	

koelmachines	 tot	 500	 kW.	 Deze	

testruimte	 is	 van	 doorslaggevend	

belang	 in	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	

koelmachines,	 bij	 de	 toevoeging	 van	

nieuwe	 componenten	 en	 nieuwe	

technologieën.

•	Het	 laboratorium	 van	 DIJON-
LONGVIC	 is uniek in Europa.	 Het	

is	het	enige	laboratorium	waar	rooftops	

tot	 250	 kW	 kunnen	 worden	 getest.	

Met	 hun	 oppervlak	 van	 250	 m2	 zijn	

de	 twee	 klimaatruimtes	 uitgerust	 met	

een	 AMCA-luchtmeettunnel	 met	 4	

luchtbehandelingsunits	 (108.000	m3/h)	

en	5	vloeistofkoelmachines	(610	kW).

•	Sinds	 1998	 kan	 in	 het	

fabriekslaboratorium	 van	 BURGOS	

de	 ontwikkeling	 van	 producten	 voor	

airconditioning	accuraat	worden	getest.	

Elk	 nieuw	 product	 dat	 op	 de	 markt	

wordt	 gezet,	 moet	 een	 reeks	 zware	

testen	ondergaan.

Al onze uitstekende productiecentra 
zijn voorzien van technisch 
hoogstaande laboratoria. Hierdoor 
kan Lennox producten onder alle 
omstandigheden testen en zo 
het hoogst haalbare niveau aan 
betrouwbaarheid bereiken.

De laboratoria worden gebruikt bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten 
en geavanceerd onderzoek, waarbij 
nieuwe concepten meteen worden 
getest.

•	Dit	 Europese	 laboratoriumnetwerk	 van	

Lennox	wordt	aangevuld	door	het	hoge-

standaardslaboratoriumcentrum	Lennox	

USA.	Een	van	de	meest	geavanceerde	

onderzoekscentra	 in	 onze	 branche,	

met	 12.000	 m2,	 8	 klimaatruimtes,	

corrosielab,	 geluidslaboratoria,	

windtestsysteem,	 trillingsplatform	 en	

de	 beroemde	 “martelkamer”	 waar	

de	 units	 versnelde	 levensduurtesten	

ondergaan.

Deze laboratoria geven 
aan hoe belangrijk 
Lennox Europe innovatie, 
b e t r o u w b a a r h e i d , 
verbeteringen en de 
Eurovent-cert i f icer ing 
van apparatuur vindt.



Providing 
        Indoor 
Climate Comfort

Systeemoplossing

Lennox produceert een volledige reeks comfortabele airconditioningsystemen en producten voor 

commerciële toepassingen. Typische toepassingen zijn winkels, supermarkten, hotels, bioscoopcomplexen, 

kantoren en fabrieken.

De sales engineers van Lennox bieden hun deskundigheid aan bij het selecteren van het product dat het 

beste past in de toepassing.



Zoneluchtsystemen	 voor	 rooftops	 en	

luchtbehandelingsunits	 of	 Hydrolink-
watersystemen	 voor	 koelmachines	 en	

ventilatorconvectoren	 zijn	 voorbeelden	 van	

complete	systemen	met	enorme	voordelen	

voor	klanten	in	termen	van	kosten,	ontwerp,	

installatie,	comfort	en	energiebesparing.

M o n i t o r i n g -  e n 
gebouwbeheersystemen vormen	

het	 laatste	 stukje	 van	 de	 systeempuzzel.	

Deze	 vormen	 de	 link	 tussen	 de	 klant	 en	

het	 systeem.	 Lennox	 ontwerpt	 en	 levert	

gebouwbeheersystemen	die	zijn	aangepast	

aan	alle	producten	en	locaties.

convector of hoge druk ventilator 
convectoren zijn voorbeelden van 
beschikbare terminal units. 

Regeling
Klanten	 vragen	 om	 één	 leverancier	 en	

een	 uitgebreid	 aanbod	 aan	 besturingen.	

De	 uitdaging	 van	 de	 energiekosten	

roept	 om	 synergie	 en	 geoptimaliseerde	

producten.	 Lennox	 is	 ervan	 overtuigd	 dat	

een	systeemaanbod	de	sleutel	 is	 tot	onze	

branche.

Een	 overgrote	 meerderheid	 van	

Lennox-producten	 werkt	 op	 hetzelfde	

besturingsplatform:	 de	 Climatic™-

software	in	de	units	wordt	geschreven	door	

applicatiespecialisten	 om	 te	 zorgen	 voor	

een	maximale	energie-efficiency	en	om	de	

interactie	 tussen	 de	 verschillende	 Lennox-

units	ter	plaatse	te	optimaliseren.

Om	 de	 markt	 te	 bedienen	 met	 een	 grote	

mate	 aan	 frisse	 lucht,	 leveren	 we	 de	

rooftops voor warmteterugwinning.
Close-control units	maken	een	belangrijk	

deel	uit	van	onze	bedrijfsportfolio.	De	Lennox	

close-control	 units	 zijn	 vooral	 ontworpen	

voor	 telecom-	 en	 datacentra	 en	 hebben	

de	 voorkeur	 van	 enkele	 van	 de	 grootste	

telecomaanbieders.

Watersysteem
Met	koelmachines	van	8	 tot	650	kW	en	

fancoil units of	luchtbehandelingsunits	

kan	Lennox	een	volledig	systeem	bieden	dat	

is	geoptimaliseerd	voor	hoteltoepassingen	of	

kantoorgebouwen.	De	reeks	koelmachines	

omvat	alleen	koeling	of	warmtepomp,	lucht-	

of	 watergekoeld.	 Naast	 een	 lange	 lijst	 van	

opties	biedt	Lennox	ook	op	maat	gemaakte	

units	 voor	 nog	 meer	 flexibiliteit.	 Gekoeld 
water cassette, inbouw ventilator 

Luchtbehandelingsproducten
Lennox	 levert	 een	 verscheidenheid	 aan	

air	 to	 air	 producten,	 van	 kleine sets	 tot	

rooftops,	 met	 een	 bereik	 tussen	 de	 2	 kW	

en	250	kW.	Lennox	producten	hebben	een	

superieure	 betrouwbaarheid	 en	 efficiency.	

Rooftops	 zijn	 perfect	 toegesneden	 op	

gebouwen	van	één	verdieping	zoals	winkels	

of	fabrieken,	waarbij	luchtfiltering,	koeling	en	

verschillende	 soorten	 units	 gecombineerd	

worden	 in	 één	 product.	 Lennox	 rooftops	

zijn	het	nieuwste	op	de	markt.	Innovaties	zijn	

doorgevoerd	in	het	geluidsniveau,	de	kosten	

van	 onderhoud	 tijdens	 de	 levensduur	 en	

de	 kwaliteit	 van	 de	 ruimtelucht,	 waardoor	

rooftops	van	Lennox	onmiskenbaar	aan	de	

top	van	de	markt	staan.

Dankzij	de	ontwikkeling	van	geothermische	

toepassingen	 zijn	 de	 meeste	 van	 deze	

producten	beschikbaar	met	watergekoelde	

mogelijkheden.



Zij vertrouwen op 

ons



Warenhuizen
Doe-het-zelfzaken
•	Decathlon
•	H&M
•	 IKEA
•	Leroy	Merlin
•	Zara
•	Argos
•	Bijenkorf
•	Boulanger
•	C&A
•	Fnac
•	Marks	&	Spencer
•	Media	Markt
•	Saint	Maclou
•	Wilkinson’s

Megamarkten
Winkelcentra
•	ASDA	Wal-Mart
•	Auchan
•	Carrefour
•	Metro
•	Tesco
•	Champion
•	Co-op	Stores
•	Cora
•	Dia
•	Casino
•	Hypernova
•	Leclerc
•	Lidl
•	Mosmart
•	Plus
•	Sainsbury’s

Ontspanning
•	Olympisch	terrein	

(Athene	2004)
•	UGC-bioscoop
•	Yelmo-bioscoop
•	Fitness	First
•	JT	Bioscopen
•	Paramount	Universal
•	Paramount	Universal
•	Kasteel	Praag
•	Thalasso	Djerba
•	Theater	Mariinsk

Hotels
Restaurants
•	Hilton
•	Sofitel
•	McDonald’s
•	Pizza	Hut
•	Holiday	Inn
•	Frankie	and	Benny’s
•	Quick

Industrie
•	ABB
•	Eurocopter
•	Procter	and	Gamble
•	PSA	Peugeot	Citroën
•	Toyota
•	BMW
•	Bosch
•	Ford
•	Heineken
•	Hitachi
•	Johnson	Controls
•	Kia	Motors
•	Opel
•	Philips
•	Porsche
•	Renault
•	Rhodia
•	Samsung
•	Seat
•	Siemens
•	Suzuki
•	Yamaha

Overige
•	Aggreko	rental
•	Vliegvelden	(Agadir,	

Madrid,	Tunis)
•	ExxonMobil
•	Lufthansa
•	T-mobile
•	Atos	Origin
•	Base
•	Belgacom
•		BP
•	Esso
•	KPN
•	La	Poste
•	Mobistar
•	News	International
•	Rabofacet
•	Sage
•	Shell
•	Sita
•	St.	Anthonius	Nieuwegein

•	Total
•	TNO	Delft
•	Travelscope



Onze verdere 

ambities

Units	ontwikkelen	die	gemakkelijker	te	installeren	en	onderhouden	zijn

Superieure	flexibiliteit	bieden 	die	past	bij	uw	toepassingsspecificaties

U	ondersteunen	in	de	eerste	fase	van	het	ontwerp	door	de	oplossing	aan	te	dragen	die	het	best	bij	

uw	project	past

U	adviseren	in	de	meest	geavanceerde	producten	en	besturingssystemen	om	energie	te	besparen

U	ondersteunen bij	het	installeren	van	producten

Trainingen	op	hoog	niveau	bieden	over	apparatuur	en	HVAC-systemen

Zorgen	voor	een	snelle	en	efficiënte	respons	op	alle	mogelijke	problemen

Onze	salesforce	en	klanten	trainen	in	onze	Europese	trainingscentra:	LENNOX	University

•

•

•

•

•

•

•

•

Service van hoge kwaliteit





www.lennoxeurope.com

COB-1107-D




