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Geachte Relatie, 
 
Middels dit schrijven willen wij u informeren over de recentelijke wijzigingen in onze organisatie.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en kijken uit naar een verdere 
plezierige samenwerking.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
TOWER AIRVISING B.V  
 
P.B. ( Bas ) van Tooren  
Directeur  
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Tower	Airvising	nu	officieel	distributeur	van	Grada	International	
“Tower	Airvising	wordt	een	grote	speler	in	luchtappendages”	
	
Bijna	tien	jaar	was	Bas	van	Tooren,	directeur	van	Tower	Airvising	uit	Heiloo,	het	aanspreekpunt	in	
Nederland	voor	Grada	International.	Zijn	ambitieuze	aanpak	inspireerde	Grada	hem	aan	te	wijzen	
als	officieel	distributeur	van	alle	Grada-producten	in	Nederland.	En	Tower	Airvising	heeft	meer	
pijlen	op	de	boog.	
	
Tower	Airvising	was	de	afgelopen	jaren	betrokken	bij	advies	en	levering	aan	talloze	bouw-	en	
renovatieprojecten.	“Wij	maken	altijd	eerst	een	advies,	daaromheen	bedenken	we	vervolgens	het	
product.	Daarbij	benutten	we	al	onze	kennis	en	ervaring	op	het	gebied	van	ventilatietechniek,”	
aldus	Van	Tooren.	“Klanten	weten	ons	snel	te	vinden,	omdat	we	ook	snel	leveren.	De	afgelopen	drie	
maanden	leverden	we	bijvoorbeeld	al	meer	dan	50	hoogrendement	WTW’s	van	1.000	tot	6.000	
m3/h.		
	
Ventilatieroosters,	hoogrendement	WTW-units,	constant	en	variabel	volumeregelaars	(VAV/CAV),	
fancoil	units	en	specials	in	onze	HVAC-markt:	het	zijn	productgroepen	op	het	gebied	van	HVAC-
appendages	die	Van	Tooren	door	en	door	kent.	Hij	kijkt	graag	vooruit	en	is	altijd	op	de	hoogte	van	
de	nieuwste	ontwikkelingen.	
	
Stilste	luchtventiel	ter	wereld	
Zo	levert	Tower	Airvising	naast	de	standaard	producten	van	Grada	International	sinds	kort	ook	een	
design	luchtventiel:	het	stilste	luchtventiel	ter	wereld,	energiezuinig,	prachtig	weg	te	werken	in	
zowel	woningen,	kantoren	of	andere	projecten,	eenvoudig	te	monteren	en	in	alle	kleuren	leverbaar	
of	overschilderbaar.	“Een	pareltje,”	lacht	Van	Tooren.	“Past	perfect	bij	Tower	Airvising.	We	denken	
niet	alleen	in	oplossingen,	we	leveren	ze	ook.”	
	
Over	Tower	Airvising	
Tower	Airvising	wordt	ingeschakeld	door	installateurs	en	adviseurs,	architecten	en	
projectontwikkelaars,	maar	ook	door	particuliere	opdrachtgevers.	
Tower	Airvising	werkt	samen	met	een	aantal	strategisch	partners	uit	verschillende	disciplines.	Deze	
partners	vormen	een	belangrijke	schakel	in	de	totaaloplossingen	voor	onze	projecten.	Zij	zitten	op	
bijzondere	posities	binnen	het	leverpakket	HVAC	en	kunnen	van	daaruit	van	toegevoegde	waarde	
zijn.	Enerzijds	door	het	verbreden	van	de	kennis	en	kunde	van	Tower	Airvising	en	anderzijds	door	
het	aanvullen	en	aandragen	van	specifieke	oplossingen.	
		
Tower	Airvising	B.V.	 	 	 	 	 	 info@towerairvising.nl		
Kennemerstraatweg	464	 	 	 	 	 www.towerairvising.nl		
1851	NG		Heiloo	 	 	 	 	 	 www.designventiel.nl			
087	784	92	28	
	
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	Bas	van	Tooren,	06	15	87	42	24.	
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GRADA INTERNATIONAL 
Toekomstlaan 18, Lokeren

T +32 (0)9 340 40 40
info@grada.be

www.grada.com
www.imaginairbygrada.com

Geachte mevrouw,
Geachte mijnheer,

Grada International heeft de ambitie zijn commerciële activiteiten in Nederland sterk uit te breiden. Sinds 2005 is 
Bas van Tooren door ons aangesteld om de verkoop van onze producten in Nederland vorm te geven.
Hij was van uit deze functie uw aanspreekpunt in Nederland voor Grada International.

De veranderende markt en de wens van Bas om zijn activiteiten verder uit te breiden heeft ons doen besluiten om 
ons distributie model voor Nederland te wijzigen.

Vanaf 1 maart 2016 worden al onze producten in Nederland exclusief op de markt gebracht door twee 
distributeurs.

Tower Airvising te Heiloo en
Spirair Luchttechniek te Nijkerk.

Spirair te Nijkerk is al vele jaren de belangrijkste verdeler van Grada producten in Nederland.

Beide bedrijven beschikken over uitgebreide kennis op het gebied van luchtverdeelsystemen en kunnen u als klant 
uitstekend van de juiste informatie voorzien en adviseren bij het samenstellen van uw project.

Wij verwachten met deze nieuwe opzet u nog sneller en beter van onze producten te kunnen voorzien.

Met vriendelijk groet,

Jan Stubbe

Spirair Luchttechniek
Arend-Jan Pothoven

Klompenmaker 13 - 3861 SK 
Postbus 1132

3860 BC Nijkerk
T (033) 24 74 847

M (06) 21 233 970
E ajp@spirair.nl

Tower Airvising 
Bas van Tooren
Kennemerstraatweg 464 - 1851 NG Heiloo
Postbus 122
1940 AC Beverwijk
T (087) 784 92 28 
M (06) 158 74 224
E bvt@towerairvising.nl


