
 

 

 

PERSBERICHT 

Airco Sinclair nu ook beschikbaar via het Exellent Electro 

netwerk van zelfstandige vakmensen. 

 

 

 

01/08/2019 HERENTALS – Het Brugse bedrijf Exellent, een netwerk van meer dan 400 

zelfstandige elektrowinkels in België, voegt Airco Sinclair toe aan hun aanbod. Het 

assortiment mobiele airco’s zal in de winkels en via de verschillende Exellent-

webplatformen verkrijgbaar zijn.  

 

De samenwerking tussen Exellent en Sinclair brengt de Sinclair-producten, die tot dusver 

enkel via het professionele groothandelskanaal beschikbaar waren, meteen nog dichter 

bij de consument. Voortaan kunnen zij de mobiele airconditioning-toestellen van Sinclair 

in de Exellent-winkelpunten bezichtigen, advies ontvangen en onmiddellijk meenemen.  

 

“Deze samenwerking is een win-win voor beide partijen”, zegt Sam Laureys, Sales Manager 

Sinclair Benelux. “Exellent is gekend door hun uitgebreide netwerk van vakmensen die dicht 

bij de klant staan en voor hun zorgvuldig gekozen productassortiment, waarbij kwaliteit op 

nummer één staat. Airco Sinclair past volledig in dit plaatje en volgt dezelfde filosofie. Door 

Sinclair-producten aan te bieden, krijgt Exellent een gamma unieke producten ter beschikking. 

Dit is een volgende stap om dit prachtige Britse merk ook in België op de kaart te zetten”, aldus 

Sam Laureys.   



 

 

 

 

Over Sinclair 

De producten van Sinclair staan bekend om hun elegant design, hoogwaardige kwaliteit 

en comfort met een maximale bescherming van het milieu. Het merk is reeds 20 jaar actief 

in de HVAC-wereld en wordt in meer dan 25 landen verdeeld. Airco Sinclair is sinds 2019 

verkrijgbaar in België.   

 

Over Exellent 

Exellent is het grootste netwerk van zelfstandige vakmannen in België. Het team telt meer 

dan 400 professionals die de consument scherpe prijzen garandeert met de persoonlijke 

service van een vakman. Naast de shops en de distributiecentra beschikt Exellent ook over 

een eigen hersteldienst en een uitgebreid online-aanbod.  

 

 

WENST U MEER INFO? 

Contactpersoon: Sam Laureys, AFM Refrigeration 

Tel: 034 582 958 

E-mail: comfort@airco-sinclair.be 

Website: www.airco-sinclair.be 

Adres: Blauwesteenstraat 83/3, 2550 Kontich 
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