
Tegen een strakke zwarte wand heten drie kleurrijke 
elektrische designradiatoren de professional welkom. 
Het gloednieuwe Vasco Inspiratie Centrum in 
Amsterdam, dat begin 2022 officieel de deuren opende, 
is een mooie blauwdruk van wat de topmerken Vasco 
en Brugman vandaag te bieden hebben voor een 
comfortabel, energiezuinig en gezond binnenklimaat. 
“Klanten kunnen zich hier onderdompelen in de 
wereld van Vasco en Brugman, en ook workshops en 
producttrainingen volgen. Handig, want de technologie 
verandert continu”, vertelt Chris Hartenberg, Country 
Manager Vasco Nederland. 

In het bruisende Amsterdam Noord, aan de Asterweg 109, 
heet het Vasco Inspiratie Centrum de Nederlandse installateur 
en groothandelaar welkom. Met dit gloednieuwe project wil 
het Zwitserse moederbedrijf Arbonia nog meer inzetten op 
een lokale aanpak. Chris Hartenberg: “Belangrijk, want zo 
kunnen we nog dichter bij onze klanten zitten.”

Als directe lijn met de klanten is het Inspiratie Centrum 
allereerst een infopunt. “Daarnaast hebben we alle producten 
van Vasco en Brugman in huis – van paneelradiatoren en 
elektrische verwarming tot warmtepompen en luchtzuiverende 
ventilatie. Binnenkort wordt daar nog eens vloerverwarming 
aan toegevoegd. Klanten kunnen zo gemakkelijk onze totaal-
oplossingen ervaren voor het perfecte binnenklimaat. 

In de technische ruimte kunnen we bovendien workshops en 
trainingen in kleinere groepen geven. Geen overbodige luxe 
vandaag de dag, want de installatietechniek blijft innoveren 
met steeds ingewikkeldere technologie. Voor installateurs en 
technici is het dan handig als je meteen bij de bron alle uitleg 
krijgt.”

Op termijn zou Vasco in het Inspiratie Centrum graag ook 
architecten en voorschrijvers ontvangen.  Chris Hartenberg: 
“Dit Inspiratie Centrum is de next step in de verdere 
professionalisering van onze organisatie. En omdat technische 
bijscholing ook leuk mag zijn, zitten we hier op een bijzondere, 
open locatie aan het water. Amsterdam is een charmante 
stad die je niet met de fiets of auto moet verkennen, maar 
vanaf het water moet ontdekken. Iedereen is welkom!”

 Het Inspiratie Centrum (Asterweg 109,  
1031 HM  Amsterdam) is op werkdagen 
op afspraak geopend van 9 tot 17 uur. 
Contactpersoon is Piet Jan ten Bokkel,  
Office Manager Vasco, 020-7920829.

PERSBERICHT

OVER VASCO EN BRUGMAN
Vasco en Brugman bieden een uitgebreid assortiment van innovatieve en duurzame totaaloplossingen op het gebied van 
verwarming, ventilatie en koeling voor een optimaal binnenklimaat. Zo leveren ze kwalitatief hoogwaardige en internationaal
bekroonde designradiatoren die zich kenmerken door de combinatie van topdesign en functionaliteit. De kwaliteitsmerken 
voor paneelradiatoren zijn Superia in België en Brugman in Duitsland, Frankrijk, Polen en Nederland. De productiebedrijven 
bevinden zich in België, Nederland en Polen. 

VOOR MEER INFO Piet Jan ten Bokkel I 020-7920829 I pietjan.tenbokkel@vasco.eu

VASCO NEDERLAND OPENT INSPIRATIE CENTRUM IN AMSTERDAM
Meer mogelijkheden tot training in sterk evoluerende wereld van installatietechniek. 
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