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TYPHOON NV ONDERTEKENT SAMENWERKINGSAKKOORDEN IN MIDDEN
OOSTEN

Typhoon NV uit Beveren-Leie (Waregem) heeft de voorbije week enkele belangrijke
samenwerkingsakkoorden ondertekend in het Midden Oosten.
Tijdens de Belgische handelsmissie in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en
de
week
erna
heeft
Typhoon
verschillende
commerciële
samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met lokale partijen voor het afzetten
van industriële ventilatoren en andere luchttechnische componenten, alsook voor
turn-key
projecten
naar
stofafzuiging,
pneumatisch
transport
en
afscheidingstechnieken. In het verleden was Typhoon al actief in het Midden Oosten
via verschillende partners voor de verkoop van industriële ventilatoren voor
ontgeuringsinstallaties.
“De ondertekening van deze samenwerkingsakkoorden en onmiddellijk al bijhorende
verkooporders is het resultaat van onze strategie om als niche-speler meer business
te halen in het buitenland”, zegt Frederic Bulcaen, gedelegeerd bestuurder van
Typhoon, die aanwezig was tijdens de volledige handelsmissie.
Typhoon uit Beveren-Leie (Waregem) is een internationaal milieutechnologiebedrijf
actief in luchttechniek. Turn-key installaties voor industriële stofafzuiging en
pneumatisch transport systemen maar ook industriële ventilatoren, radsluizen of
andere luchttechnische componenten zoals cyclonen, dynamische condensors, enz
worden door de “engineers of clean air” zelf ge-engineerd, geproduceerd en
gemonteerd. Ook voor preventief en curatief industrieel onderhoud in industriële
omgevingen of voor industriële montagewerken kan u bij Typhoon terecht.
De oplossingen van Typhoon worden gebruikt in alles sectoren waar de robuustheid
van de producten van Typhoon een toegevoegde waarde heeft, als zijnde de
recyclage-industrie, afvalverwerking, ontginning van mineralen, cementindustrie,
houtverwerkende industrie (zowel schrijnwerkerijen als spaanderplaatfabrieken),
voedingsnijverheid, biomassa en biogaswereld. Alle producten en diensten van
Typhoon zijn gekenmerkt door hun duurzaamheid (robuustheid en slijtvastheid),
energiezuinigheid, onderhoudsvriendelijkheid en bedrijfszekerheid (betrouwbaar
7d/7d, 24h/24h).
Voor meer informatie over deze mededeling, over Typhoon, over het producten- en
dienstengamma van Typhoon, verwijzen we naar Frederic Bulcaen, gedelegeerd
bestuurder,
via
telefoon:
+32
(0)
56
69
46
50,
via
e-mail:
frederic.bulcaen@typhoon.be, of de website: www.typhoon.be.

Foto’s bij de bericht:
 Foto van Frederic Bulcaen bij een bezoek aan een ontgeuringsinstallatie in
opbouw in Al Khor (Qatar) waarvoor Typhoon industriële ventilatoren geleverd
heeft.
 Foto van Frederic Bulcaen bij de ondertekening in Dubai van 1 van de
contracten tijdens de handelsmissie en in aanwezigheid van Prinses Astrid.

