
WindeX Engineering BV is an international company that specialises in installing climate control systems.
WindeX takes care of the complete process -from development, assemble and instruction to the mainte-
nance of the installation. We have in house an assemble plant, outstanding engineers, project managers
and cooling technicians who are capable of creating a suitable climate control system for almost any area.
Because we have all the disciplines under one roof you only need to come to us. So no long waits as well
as flexibility and quick solutions.

Our clients include the maritime, housing and utility sectors. Each sector demands their own specific
approach. WindeX Engineering BV knows the wishes and demands of the users and has created a range
that meets the demands of this very particular market. With a great deal of success: you will find WindeX
installations in offices, shops, houses and a great number of ships.

Climate control on board ships has its particular requirements. WindeX has had a great deal of experience
in this field. We know the specific product demands and the installation demands that have to be meet for
each particular ship be it sea going or not, and through our experience with renovating ships and new ships
we are capable of delivering the best installation for every situation.

Not only does WindeX specialise in airconditioning systems on board our core business also includes
engineroom-ventilation, cargohold-ventilation and overpressure-units. Here we use custom-built units that
we develop and produce ourselves. For standard products we work with world-renowned makes such as
Daikin and Carrier. For these products we have the most popular products and the most demanded compo-
nents in stock. 

WindeX engineering BV is een internationaal opererend installatiebedrijf gespecialiseerd in klimaatbeheersing.
WindeX draagt zorg voor het complete traject: van ontwerp, montage en begeleiding tot en met het onderhoud van
de installatie. Hiertoe hebben wij de beschikking over een goed geoutilleerde fabricageafdeling en uitstekende engi-
neers, projectleiders en koelmonteurs die tezamen in staat zijn voor vrijwel iedere ruimte een passende klimaatbe-
heersingsinstallatie te realiseren. Doordat WindeX alle disciplines in eigen huis heeft, is er bovendien slechts één
aanpreekpunt. Dit betekent korte lijnen, flexibiliteit en snelle oplossingen. 

Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel in de maritieme sector als in de utiliteit- en woningbouw . elke sector vergt
een eigen, specifieke aanpak. WindeX Engineering BV kent de wensen en eisen van de gebruikers en heeft haar uit-
gebreide productenassortiment optimaal afgestemd op de betreffende markten. En met succes: u kunt een WindeX-
installatie tegenkomen in kantoren, winkels, woonhuizen en op een groot aantal schepen.

Klimaatbeheersing aan boord van schepen is een vak apart. WindeX heeft een ruime ervaring binnen dit vakgebied.
Wij kennen de specifieke product- en installatie-eisen welke gesteld worden aan boord van binnenvaart- en zee-
schepen en wij zijn, mede door onze ervaring met zowel scheepsrenovatie als -nieuwbouw, in staat een optimale
installatie voor elke situatie te leveren.

WindeX is niet alleen specialist op het gebied van airconditioninginstallaties aan boord, ook machinekamerventilatie,
ruimventilatie en overdrukinstallaties behoren tot onze hoofdactiviteiten. Hierbij word veelal gebruik gemaakt van
custom-built units de wij in huis ontwikkelen en produceren. Voor “standaard” producten werkt WindeX Engineering BV
voornamelijk samen met internationaal toonaangevende merken zoals Daikin, Carrier en Hitachi. Van deze merken
hebben wij dan ook de meest voorkomende producten en onderdelen op voorraad.

< Zeewater gekoelde package units custom-made volgens 
eigenaars specificatie

Seawater-cooled package units custom-made upon owners request

< Luchtgekoelde single en multi-split airconditioning units

Aircooled single en multi-split airconditioning units

Geïsoleerde en ongeïsoleerde luchtkanalen, 
roosters en flexibele slangen

Pre-isolated and uninsulated spiroducts, 
grids and flexible hoses

>

< Luchtbehandelings-units op maat of standaard

Airhandling unit custom-made or standard sizes

Axiaal ventilatoren in scheepsuitvoering 
met een capaciteit tot 250.000 m2/hr 

Axial flow marine execution fans with a
capacity up to 250.000 m2/hr

>

Ventilatiekappen WDK

Ventilation-cowls WDK

>



Headoffice:

WindeX Engineering BV
Houtschelf 20

3371 KB Hardinxveld-Giessendam
Tel.: +31 (0)184 - 61 13 22
Fax: +31 (0)184 - 61 14 03
E-mail: info@windex.net
Site: www.windex.net

Subsidiaries:

WindeX Airconditioning BV
P.O Box 2667

3800 GE Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 - 433 21 90
Fax: +31 (0)33 - 433 21 89
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