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Geachte,  

In onze 51-jarige geschiedenis heeft ons bedrijf een aantal belangrijke overnames gedaan. Al deze veranderingen 
gingen telkens gepaard met een aanzienlijke groei door nieuwe markten, door productinnovatie en door 
opportuniteiten. Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat een nieuw tijdperk aanbreekt voor Reznor. 

Vandaag is de eerste dag waarop we werken onder onze nieuwe naam:  
Nortek Global HVAC 

We hebben vele redenen om onze naam te veranderen en ons strategisch te binden aan Nortek. Als organisatie 
en als merk, vertegenwoordigt Nortek een meer operationeel geïntegreerd bedrijf met een groot productaanbod.  

Door ons meer te binden aan de naam Nortek, zullen we kunnen genieten van een grotere wereldwijde 
naamsbekendheid en meer mogelijkheden tot samenwerking. 

Wat betekent dit voor u 

Onze nieuwe juridische entiteit is Nortek Global HVAC Belgium nv. De komende maanden zal u de nieuwe naam 
en het nieuwe logo terugvinden op onze documenten, websites enz. Uw contacten zullen ook nieuwe e-
mailadressen krijgen. Gelieve er rekening mee te houden dat tijdens de overgang niet alle wijzigingen onmiddellijk 
zullen gebeuren. Deze naamsverandering heeft geen invloed op onze klantenovereenkomsten.  

Het bedrijf dat u kent als Reznor is groter en beter geworden, nog meer in staat om een groeiende HVAC markt te 
bedienen. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als wij over deze mogelijkheid om ons nog meer te onderscheiden 
in de markt van de luchtbehandeling. Als Nortek Global HVAC zullen we blijven werken aan onze sterke punten 
om onze organisatie naar een nog hoger niveau te brengen. 

Het Reznor-team wenst u bij deze te bedanken voor uw steun door de jaren heen en wij kijken ernaar uit om onze 
relatie met u in de toekomst verder uit te bouwen. 

 Hoogachtend 

 
 
 
 

Simon Parker 
European General Manager 
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Geachte, 
 
 
Met enige trots kondigen we aan dat Molimex-therm verhuist naar een nieuwe locatie in Zaventem om U 
nog beter van dienst te zijn. 
 
Vanaf 22 juni zullen we U te woord staan van op onze nieuw adres: 
Excelsiorlaan 45 
B – 1930 Zaventem 
 
Zoals vele onder jullie weten bestaat Molimex-therm al sinds 1945. 
In de loop der jaren heeft Molimex-therm verschillende overnames gekend, maar is steeds een 
gevestigde waarde gebleven op de markt! 
  
Bij een nieuwe frisse locatie hoort ook een nieuwe frisse look! 
 
 
 

e staat voor: ecologie, eRp, energie, efficiënt, … 
 
De tijden dat de gaskraan gewoon opengezet werd zijn voorbij.  
Nu springen we bewust om met energie! 
Molimex-therm is continu op zoek naar producten die nog performanter zijn en wil dit duidelijk weergeven 
met de groene “e” van engineering, evolutie!  
Om dit kracht bij te zetten nodigen wij U graag uit op onze officiële opening tijdens de tweede week van 
september. We zullen een nieuwe showroom hebben om klanten te verwelkomen en te overtuigen! 
Spoedig ontvangt u meer informatie van ons. 
 
Tot snel! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Wim Ros Chris Grammens 
Sales Manager Benelux  Business Unit Manager 
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