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Historisch

➜ Opgericht in 1874, in de tijd dat 
de koeltechniek nog niet 
ontwikkeld was

➜ Hoofdactiviteit: opslag, afvullen 
en verdelen van koudemiddelen
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Tot op vandaag een belangrijke 

speler in de chemie

➜ Heeft het vertrouwen van 

wereldwijde gerenomeerde 

producenten

➜ Meer dan 600 medewerkers op 3 

continenten (Azië, Europa, Amerika)

➜ Omzet = 185 M Euro in 2011

Tot op vandaag een belangrijke 

speler in de chemie

➜ Heeft het vertrouwen van 

wereldwijde gerenomeerde 

producenten

➜ Meer dan 600 medewerkers op 3 

continenten (Azië, Europa, Amerika)

➜ Omzet = 185 M Euro in 2011

1. Groep Dehon – De oplossingen die u voorsprong gev en



© Climalife  - www.climalife.dehon.com   I   25/01/2013 P5

De groep Dehon is rond 3 activiteiten

georganiseerd:

➜ Koeltechniek, klimatisatie, verwarming en 

hernieuwbare energie

➜ Dienst na verkoop auto industrie

➜ Hoogwaardige technologie
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Verschillende activiteiten met

gemeenschappelijke eisen:

➜ Luisteren naar klanten en voldoen aan 

de vraag

➜ Preventie en zorgen voor de veiligheid 

van onze medewerkers en onze klanten

➜ Beheersen en verminderen van de 

milieu impact van onze produkten en 

onze activiteiten
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1. Groep Dehon – De oplossingen die u voorsprong gev en
Strategische industriële en logistieke centra

Paris, Lyon, Pierrelatte, Marseille
Frankrijk

Budapest
Hongarije

St Niklaas
België

Kuala Lumpur
Maleisië

Bergen op Zoom
Nederland

Shangaï
China

Valencia, Valladolid
SpanjePanama St Sulpice

Zwitserland

Swansea
Verenigd Koninkrijk
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Strategische industriële en logistieke centra

➜ 14 productie eenheden en logistieke centra 

verzekeren een uitstekende kwaliteit en 

service

➜ De afvulcentra voldoen aan de certificering 

ISO 9001
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Technologische innovatie in de kern

van onze strategie

➜ Gespecialiseerde R&D in toegepaste 

chemie

➜ Het creëren van nieuwe 

formuleringen

➜ Deelnemen aan internationale 

onderzoeksprogramma's
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Geintegreerde laboratoria binnen

onze structuren

➜ Kwaliteitscontroles van grondstoffen 

tot eindprodukten

➜ Van standaard analyses tot 

specifieke onderzoeken
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Samensteller van duurzame en 

vernieuwende oplossingen voor

thermische systemen

➜ Een sterk merk en een uitgebreid aanbod 

overal ter wereld

➜ Van de molecule ....tot de oplossing:

Een evolutie van onze marktbenadering door 
verder te gaan dan de levering van 
produkten
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➜ Duurzame en gerichte oplossingen 

aangepast aan uw markt

➜ Want u hebt specifieke noden in uw 

vak, Climalife is gestructureerd in 

twee Business Units
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2. Het Concept ClimalifeBusiness Unit Industrie en Handel

Business Unit Residentieel en Tertiair
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➜ Producten en diensten ontwikkeld voor 

professionelen in de koeltechniek, 

klimatisatie, verwarming en hernieuwbare 

energie

➜ Meer dan 250 referenties om te voldoen 

aan uw vraag
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Een internationaal distributienetwerk

➜ 13 filialen: België, Dutsland, Frankrijk, 

Hongarije, Nederland, Panama, Roemenië, 

Rusland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 

Zweden en Zwitserland

➜ Verkoopskantoren in China, India, Maleisië

en Singapore

➜ Climalife Galco, exportfiliaal voor de rest 

van de wereld
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Climalife streeft ernaar om de

impact op het milieu te verminderen

➜ Koudemiddelen met een laag GWP

➜Recuperatie en afvalverwerking

➜ Energiedragers met plantaardige 

oorsprong

➜…
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3. Ons samenwerkingsvoorstel
met toegevoegde waarde

Erkende deskundigheid in de markt

➜ Een totaal aanbod van koudemiddelen: 

de meest gebruikelijke ( R-134a, R-404A, 

R-407C...) tot de zeldzame ( R-227ea, R-

236fa, R-508B,...)

➜ Afvullen met een steeds grote prestaties

➜ Keuze van de cilinder: staal, aluminium of 

composiet
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Specifieke en erkende productie eenheden

➜ Goedkeuring en certificering van onze 

verschillende productie eenheden

➜ Afvullen en distributie van vloeibare 

gassen: 200 t/dag

➜ 500 000 cilinders en containers
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3. Ons samenwerkingsvoorstel
met toegevoegde waarde

➜ Het op voorrood houden van 

koudemiddel, brandbare en/of giftige

➜ Beheren van de handelingen en de 

uitvoering ervan

➜ Aanverwante activiteiten: onderhoud 

cilinders, recuperatie, regeneratie 

producten, afvalverwerking, opvolging 

regelgeving, machinebouw…
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Recuperatie

➜ Ter beschikking stellen van 

recuperatiecilinders en logistiek

➜ Voorbereiding TIF

➜ Regeneratie en handeling van 

technische vloeistoffen (energiedragers, 

oliën, koudemiddel,..)
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Deskundigheid energiedragers

➜ Van de formulering tot productie: 

meesterschap over de keten is wereldwijd

➜ Al onze formuleringen zijn conform de 

normen ASTM en AFNOR

➜ 3 industriële productie eenheden:

- Productiecapaciteit: 60 000 ton

- Opslagcapaciteit : 2 500 ton
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Service en engineering

➜ Ter beschikking stellen van specifieke 

gereedschappen (pompen, leidingen,...)

➜ Sleutelprestaties voor uw systemen van 

koeling, verwarming of klimatisatie 

(recuperatie, ledigen, vullen, reinigen,...)
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Service en engineering

➜ Technische ondersteuning ter plaatse

➜ Ontwerp en samenbouw van systemen 

volgens de specificatie van de klant: 

opslag, inversie skid, pompen, vulstations, 

recuperatie en regeneratiestations,…
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De rol van Climalife t.o.v. de evoluerende
regelgeving

➜ Actief deel te nemen aan discussies en 

implementaties van de regelgeving

➜ Bijdragen tot respect van het leefmilieu

➜ Anticiperen op veranderingen en vinden 

van oplossingen

➜ Informeren van klanten en gebruikers
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Technische ondersteuning

➜ De technische dienst bestudeert en 

ondersteunt de klant tot een gepaste 

oplossing

➜ Thermodynamisch modellering

➜ Technische gereedschappen (druklat, 

blauwe boekje,..)
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