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Compair airConditioning weet als 

geen ander, dat een Comfortabel 

gevoel in een slaapkamer meer 

is dan alleen de temperatuur. 

klimaatbeheersing vraagt om de 

juiste expertise en vooral 

ook een enorme dosis 

praktijk ervaring.

kies voor comfort
en laat u inspireren
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met veel trots presenteren wij  graag onze brochure 

en willen wij u kennis laten maken met de mogelijk-

heden om de juiste keuze te maken voor uw bin-

nenklimaat. Steeds meer is men ervan bewust, dat 

een aangenaam binnenklimaat bepalend is voor onze 

concentratie, productiviteit, nachtrust en vooral hoe 

we ons voelen in een aangename omgeving. ook de 

ontwikkeling van klimaatsystemen hebben niet stil 

gestaan de afgelopen jaren en zijn er combinaties 

ontstaan om energiezuinig om te gaan met goede kli-

maatbeheersing. denk u daarbij aan de mogelijkheid 

om de warmte eenvoudig op te slaan in een boiler, 

zodat u altijd beschikt over warm water zonder daar-

bij extra energie te verbruiken. of wat dacht u van een 

luchtgordijn in een winkel die verwarmt wordt door 

de airconditioner. Het zijn allemaal mogelijkheden die 

we voor handen hebben en in elke situatie toegepast 

kunnen worden. de adviseurs van Compair Aircondi-

tioning zijn hier dagelijks mee bezig en adviseren u 

als gebruiker graag en uiteraard geheel vrijblijvend. 

Het gaat immers om uw comfort en of dit nu voor uw 

werk is of om heerlijk te genieten als u thuis bent, 

voor elke situatie zoeken zij een passende oplossing. 

laat u inspireren door de voorbeelden in deze bro-

chure en bel ons gerust op voor vragen. Bij Compair 

Airconditioning zijn wij ons er van bewust, dat een 

comfortabel gevoel niet alleen te maken heeft met 

de temperatuur of luchtvochtigheid in de ruimte. nee, 

ook de indeling van de ruimte, lichtopbrengst, samen-

stelling van meubilair of kleuren aan de wand bepalen 

voor u een aangenaam gevoel. met deze aspecten 

houden de adviseurs van Compair Airconditioning 

rekening om tot het juiste advies te komen.

Wij wensen u veel leesplezier en verwachten vooral 

herkenning van uw wensen.

met vriendelijke groet,

John van kralingen

directeur Compair Airconditioning Bv



sinds een paar jaar komen nu 

eCht wetensChappelijke studies 

besChik baar over de prestaties 

van de mens in kantoor en 

woonomgevingen. gevoelsmatig 

hoef je geen professor te zijn om 

te weten dat in een benauwd of 

bedompt kantoor of woning de 

prestaties teruglopen.

uw binnenklimaat 
een belangrijk onderdeel voor een 
comfortabel gevoel



Uit verschillende onderzoeken kunnen we vaststellen, dat een goed binnenklimaat en comfortabel 

gevoel een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. in onderstaand grafiek kunt u zien, dat onze 

fysieke- en mentale prestatie sterk afhangt van onze omgeving en temperatuur. Het is dan ook van 

het grootste belang, dat het binnenklimaat in gebouwen of woningen van een dusdanige kwaliteit is, 

dat u zich als bewoner of gebruiker gezond en comfortabel voelt en hierdoor optimaal functioneert.
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uit onderzoek is gebleken 

dat een verbetering van het 

binnenklimaat leidde tot een 

daling van het ziekteverzuim 

met 0,5 tot 2,5 proCent. 0
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wandmodel
SlAAPkAmEr of kEUkEn

voor toepassing in een kleinere ruimte is het wand-

model het meest geschikt. Het wandmodel wordt 

hoog aan de wand geplaatst. door de geringe af-

metingen, energiezuinigheid en geluidsarme wer-

king hebben de wandmodellen veel aan populariteit 

gewonnen.

Cassettemodel
grotE WoningEn, kEUkEn of SlAAPkAmEr

naast de wandmodellen voor kleinere ruimtes, is het 

cassettesysteem voor grotere ruimtes ongetwijfeld 

het meest toegepaste systeem. de mogelijkheden hier 

zijn vrijwel onbeperkt. de basis is gelegd doordat in 

nederland veel oude woningen zijn voorzien van een 

vrije ruimte boven het plafond.
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diverse
modellen



vloermodel 
WoonkAmEr En SlAAPkAmEr 

vloer- of plafondmodellen worden veelal toegepast 

wanneer plaatsing in een verlaagd plafond of hoog 

aan de wand niet mogelijk is. deze modellen bieden 

extra voordeel in een omgeving waar de gevelisolatie 

te wensen overlaat of bij grote glasoppervlakken. 

satellietmodel
rEPrESEntAtiEvE WoningEn

Als representativiteit een grote rol speelt, worden 

zichtbare binnendelen van een airconditioner nog wel 

eens als storend ervaren. in dat geval mogen we het 

satellietmodel bestempelen als de absolute top in 

vormgeving. Het satellietmodel vormt één geheel met 

uw woning.

klimaatbeheersing met vrf 
en warmtepomp teChniek
WoningEn

volledige klimaatbeheersing in een woning heeft door 

de ontwikkeling van de airconditioningapparatuur en 

elektronica een grote vlucht genomen. met het warm-

tepomp systeem is het mogelijk de binnenruimten in 

een woning te koelen, te verwarmen, de luchtvochtig-

heid te bepalen, te ventileren etc. ook de combinatie 

met warmwater voorziening heeft zijn toevlucht 

genomen.
07



wij hebben voor u een korte 

impressie samengesteld, waarin 

versChillende aspeCten worden 

toegeliCht hoe u eenvoudig een 

Comfortabel gevoel krijgt in 

uw woning.

luchtbehandeling is in ons dagelijks leven vrijwel niet 

meer weg te denken. denkt u daarbij eens aan een 

goede nachtrust of heerlijk op de bank een boek lezen 

en niet uw concentratie verliezen door de warmte 

om u heen. Steeds meer mensen om ons heen kiezen 

voor airconditioning of volledige luchtbehandeling. dit 

is niet zomaar komen overwaaien vanuit Zuid Europa. 

uw 
binnenklimaat, 
een belangrijk 
onderdeel voor 
een comfortabel 
gevoel



door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, is 

een enorme vooruitgang geboekt als we kijken naar 

vormgeving, bedieningsgemak, geluidsniveau en 

uiteraard een belangrijk aspect, het energieverbruik. 

Airconditioners waren in het verleden in het bijzonder 

geschikt voor industrieel gebruik of uitsluitend voor 

toepassingen buiten woonomgevingen. de groeiende 

vraag naar airconditioners in woningen hebben ertoe 

geleidt dat fabrikanten veel hebben geïnvesteerd in 

verlaging van het geluidsniveau en het behalen van 

uitstekende energieprestaties. niet alleen binnen uw 

woning is er aandacht voor het geluidsniveau, ook 

buiten speelt het geluidsniveau een belangrijke rol  

en hebben de fabrikanten veel ontwikkeld de  

afgelopen jaren.

Er bestaan veel modellen en niet elk model is ge-

schikt voor uw bouwkundige situatie of toepassing. 

dit vraagt om een goed advies en ondersteuning om 

de juiste keuze te maken. Bij Compair Airconditioning 

is de filosofie, dat je een goede keuze kunt maken 

als je exact weet waar een technische installatie aan 

moet voldoen. Hierdoor zijn onze adviseurs uitsluitend 

medewerkers met jarenlange ervaring. oude rotten in 

het vak zijn volgens ons de juiste personen om u te 

begeleiden naar een aangenaam binnenklimaat.

Compair Airconditioning verzorgt door geheel  

nederland en België de plaatsing van airconditioning-, 

warmtepomp-, verwarming- en ventilatiesystemen.  

U hoeft nergens meer naar om te kijken. Wij verzor-

gen de totale installatie werkzaamheden van A tot Z. 

of het nu gaat om uw woning, winkel, kantoor, schip 

of productieruimte, wij beschikken over de juiste 

expertise voor elke toepassing.

verschillende 
onderzoeken hebben 
aangetoond, dat een 
beter leefklimaat in uw 
omgeving het dagelijkse 
leven een stuk 
aangenamer maakt.



de meest voorkomende modellen voor toepassing in 

woon- en slaapkamers zijn toestellen hoog aan de 

wand. Het voordeel van deze apparaten is de vormge-

ving en de geringe afmetingen. daarnaast is ook het 

geluidsniveau bijzonder laag. Standaard zijn deze toe-

stellen voorzien van een infrarood afstandsbediening, 

zodat u van alle gemakken bent voorzien. voor elke 

indeling van uw woon- of slaapkamer is een passende 

oplossing te bieden met deze toestellen. de geringe 

afmetingen zorgen ervoor dat de airconditioner niet 

prominent aanwezig is in uw omgeving.

ook het design van verschillende merken lopen nogal 

uiteen. dit biedt u de mogelijkheid om een model te 

kiezen dat past in uw interieur. Er bestaat zelfs de 

mogelijkheid om het apparaat in uw omgeving exact 

af te stemmen op het interieur. denkt u daarbij eens 

aan de juiste kleurstelling. in onze showroom zijn 

verschillende modellen te bekijken en ook het lage 

geluidsniveau kunt u hier zelf ervaren.

er bestaan nogal wat  

modellen en u vraagt ziCh 

waarsChijnlijk af welke voor  

u het meest gesChikt is.  

de juiste keuze is inderdaad 

bepalend voor uw Comfort. 

voor vrijwel 
elke woon- en 
slaapkamer  
het juiste model



in nederland zijn woningen van de laatste jaren 

opgebouwd uit beton en is er veelal geen sprake van 

vrije ruimte boven het plafond. toch zijn er nog steeds 

architecten die oog hebben voor detail en juist spelen 

met een vrije ruimte boven het plafond in met name 

oude woningen. denkt u daarbij aan het inbouwen 

van verlichting of een airconditioner. dit zorgt voor de 

juiste afwerking in uw woning en geeft u flexibiliteit 

om wijzigingen in uw infrastructuur of klimaatinstal-

latie aan te passen. met deze flexibiliteit zijn alle fa-

brikanten van airconditioning apparatuur aan de slag 

gegaan en hebben een cassette model op de markt 

gebracht met uitstekende prestaties.

niet alleen is men met de esthetische kant aan de 

gang gegaan. vooral de goede luchtverdeling en tem-

peratuursbeheersing is bij deze apparaten bijzonder. 

in vrijwel elke woning, met een verlaagd plafond, is de 

toepassing van een cassette model mogelijk.

met oog voor detail
is dit een goede keuze

de eenvoudige montage zorgt ervoor, dat er geen hinder is 
tijdens plaatsing van de installatie. door de compacte vormgeving en 

samenstelling van de installatie is ook het geluidsniveau aanmerkelijk laag. 



Airconditioning is steeds vaker een bekend beeld in 

woningen. toch wordt hiermee ook de vraag steeds 

groter om een woning te voorzien van airconditioning, 

waarbij het esthetische vermogen van de ruimte niet 

mag worden aangetast. dit kan zijn dat het ontwerp 

van uw omgeving bijzonder is, of wat dacht u van een 

woning dat gerestaureerd is en volledig in oude staat 

is terug gebracht. ook dan kunt u toch genieten van 

de moderne techniek.

de absolute top is een aangenaam klimaat, zonder 

een apparaat zichtbaar is in de ruimte. dit kan met 

een satelliet model, waarbij boven het plafond of aan-

grenzende ruimte een apparaat wordt toegepast. door 

middel van roosters, verdeeld in de ruimte, kan een 

uitstekende luchtverdeling en temperatuur beheer-

sing worden gerealiseerd.

de flexibiliteit van de instal-

latie biedt u de mogelijkheid 

om elk onderdeel zelf samen 

te stellen en hiermee de juiste 

vormgeving te kiezen.

de absolute top als het 
gaat om  vormgeving



de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden in kli-

maatbeheersing hebben de laatste jaren zeker niet 

stil gestaan. de toetreding van computer- en warm-

tepomptechniek maakt het mogelijk dat u een perfect 

klimaat beheersing hebt in uw woning met uitste-

kende energie prestaties.

Bij het kiezen van de juiste klimaatinstallatie is in 

het bijzonder de energiebeheersing een belangrijk 

onderdeel geworden. niet alleen zijn de warmtepom-

pen energie zuinig geworden, maar ook het comfort is 

hierdoor fors toegenomen. de klimaatbeheersing van 

een woning vraagt om de juiste expertise en invul-

ling van uw wensen pakket. ook de implementatie 

van de installatie in uw gebouw vraagt om een goede 

voorbereiding en begeleiding. met meer dan 20 jaar 

ervaring en specialisatie in de moderne technieken, 

kunnen wij u doelgericht adviseren.

de moderne techniek
ook toepasbaar in woningen

er is een enorme keuze uit modellen, zodat voor elk interieur het 

juiste model kan worden gekozen. Bij elke verandering in uw woning is 

aanpassen van de installatie een eenvoudige ingreep. ook centraal bedienen of 

beheersen via een computer behoort hierbij tot de mogelijkheden.



24 uur per dag bereikbaar het hele jaar door. voor 

deze service medewerkers speelt niet alleen het tech-

nische aspect een belangrijke rol maar ook hoe u het 

klimaat ervaart.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een 

comfortabel gevoel niet alleen afhankelijk is van 

temperatuur of luchtcondities. ook lichtopbrengst, 

geopende deuren en ramen, indeling van de ruimte 

en nog veel meer spelen hierbij een belangrijke rol. 

Bij een beoordeling van de installatie wordt door onze 

technici rekening gehouden met deze aspecten.

ook de levensduur van de installatie is zeker niet 

onbelangrijk. door uitvoering van preventief onder-

houd is niet alleen de continuïteit van de installatie 

gewaarborgd, maar ook de levensduur zal aanzienlijk 

worden verlengd.

om de kwaliteit van de installatie en onze werk-

zaamheden te waarborgen beschikken wij over een 

iSo-9001 kwaliteitscertificaat en vCA veiligheidscerti-

ficaat. vervolgens zijn wij aangesloten bij de  

nederlandse brancheorganisatie koudetechniek en 

luchtbehandeling en zijn wij vanuit de overheid  

f-gassen erkend. door deze kwaliteitsnormen worden 

jaarlijks onze installaties gecontroleerd op uitvoering 

en werking. ook de gehele administratieve afhan-

deling wordt jaarlijks door een landelijke instantie 

beoordeeld. 

Het is in de installatie branche niet gebruikelijk dat 

een installatiebedrijf beschikt over zoveel kwaliteits-

certificaten. Wij hechten echter veel waarde aan deze 

kwaliteitsnormen en worden door bovenstaande con-

trole instanties bestempeld als een zeer professionele 

organisatie met een informeel karakter. dit geeft u als 

opdrachtgever de zekerheid van een hoogwaardige 

installatie en directe contacten op het moment dat u 

een vraag stelt.

service en kwaliteit 
een belangrijk onderdeel voor 
een comfortabel gevoel

goede klimaatbeheersing is 

afhankelijk van de juiste 

serviCe verlening. wij bieden 

een landelijk serviCe netwerk 

en besChikken over uitsluitend 

ervaren serviCe teChniCi.

voor deze serviCemedewerkers 

speelt niet alleen het 

teChnisChe aspeCt een 

belangrijke rol, maar ook hoe 

u, uw medewerkers en klanten 

het klimaat ervaren.
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voor comfortabel werken in een kantoorgebouw zijn duidelijke richtlijnen voor 
de airconditioning- of totale klimaatinstallaties. voor het ontwerpen van een 
klimaatinstallatie hanteren wij deze richtlijnen en geven u hiermee de zekerheid  
dat u en uw medewerkers zullen genieten van een aangenaam binnenklimaat.   
laat onze specialisten geheel vrijblijvend adviseren en u bent verzekerd van een 
airconditioning of klimaatinstallatie op maat.

industriele toepassing van een klimaatinstallatie vraagt om de juiste expertise.  
vaak zijn dit systemen die afgestemd worden op de vraag en behoefte van een project. 
Het kan daarbij gaan om een controle ruimte met specifieke eisen of verwerking van 
goederen die vragen om de juiste temperatuur, zuurstof gehalte of luchtvochtigheid. 
Samen met u zullen wij een eisenpakket samenstellen en een ontwerp maken van de 
installatie.

retail

gezondheidszorg

utiliteitsbouw

industrie

scheepsbouw mient 14a
2903 lC Capelle aan den iJssel

 t 010 442 25 64
 f 010 442 26 13
 e info@compair-airco.nl
 i www.compair-airco.nl

niets is zo mooi als je goed bewegen in de scheepvaartbouw. de start van Compair 
Airconditioning is oorspronkelijk ontstaan in klimaatinstallaties voor de scheepvaart. 
kennis van zaken hebben is met name in deze tak van groot belang. niet alleen het 
koelen of verwarmen van manschap verblijven komt hierbij aan de orde.  ook ventilatie 
overdruk systemen en beluchting van de machinekamer kunnen wij voor u verzorgen.

Een schoon en stabiel binnenklimaat is in de gezondheidszorg van essentieel belang. 
door onze expertise kunnen wij u  het juiste binnenklimaat bieden. laat u inspireren 
door onze adviseurs die u stap voor stap zullen adviseren over de juiste samenstelling 
en afstemming op geldende richtlijnen.

Het is geen nieuws als wij u gaan zeggen, dat comfortabel winkelen invloed  
heeft op omzet resultaten. men neemt nou eenmaal de tijd als het comfort goed is.  
Wat wel aandacht verdiend is het vinden naar een balans tussen comfort en energie. 
met name voor de retail markt zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest  
om de juiste balans te vinden. laat u door onze specialisten adviseren en u zult 
verbaast zijn over de mogelijkheden.

hieronder vind u een overzicht van andere sectoren waarbinnen Compair airconditioning gespecialiseerd is.


