
Designer
SANITAIR

Egeda biedt een ruim 
assortiment aan 

toebehoren voor de 
badkamer, baden en 
douchevlakken, elegante 
douchewanden en 
inloopdouches, alsook 
een uitgebreid gamma 
badkameraccessoires.

Egeda, dat zijn 
hoogkwalitatieve 

ventilatiesystemen voor 
zowel de residentiële als 
utiliteitsmarkt, steeds met 
bijpassende performante 
kanaalsystemen en 
accessoires voor de 
meest uiteenlopende 
inbouwsituaties. Voor nog 
zuiverdere binnenlucht bieden 
wij tevens gepatenteerde 
luchtzuiveringssystemen aan.

INSTALLATIE
MATERIALEN

Egeda levert 
vanzelfsprekend een 

ruim assortiment aan 
installatiesystemen, zowel 
voor sanitair als verwarming: 
fi ttingen, koppelingsstukken, 
afsluitkranen, buizensystemen,  
fl exibele PLT gasleidingen, 
enz... Kortom: een uitgebreid 
gamma installatiematerialen.

ONZE MERKEN

ALLES ONDER EEN DAK...
Uw betrouwbare partner in sanitair, verwarming en 
ventilatie

ONTDEK ONZE SERVICE VAN A TOT Z . . .

Egeda is ook al sedert 
jaren specialist in de 

afvoer van rookgassen. 
In aluminium, kunststof, 
gegalvaniseerd staal, inox 
enkel- en dubbelwandig.
Maar ook geavanceerde 
concentrische of parallelle 
kunststofsystemen, Combi-
schouwen, CLV-schoorstenen 
of cascade-opstellingen voor 
appartementen zijn mogelijk.

ROOKGAS
AFVOER

Uw betrouwbare partner in sanitair, verwarming, ventilatie en luchtzuivering

E geda werd in 1952 opgericht en was oorspronkelijk voornamelijk fabrikant van sanitaire producten en andere draai- en 
freeswerkproducten. De volgende decennia werd de eigen productie geleidelijk afgebouwd en werd omgeschakeld naar 

een exclusieve vertegenwoordiging van meerdere kwaliteitsmerken uit de sanitaire-, verwarmings-, ventilatiebranche en 
luchtzuivering. 

G oede ligging. De firma is zeer strategisch gelegen, vlakbij de E313 autosnelweg, niet ver van Antwerpen. Egeda beschikt 
over een magazijn van 10.000 m2. Groothandel, installateur, loodgieter of architect kunnen op afspraak samen met hun 

klant de toonzaal van Egeda bezoeken voor de producten van Kermi of Kaldewei, of een afspraak maken voor bijkomende 
informatie in de eigen scholingsruimte.

E geda hecht veel belang aan de steun aan professionele gebruikers, met bv. ondersteuning op de werf in de keuze 
van producten. De activiteit houdt dus vaak niet op bij de levering. Egeda organiseert overigens ook regelmatig 

opleidingssessies rond nieuwe technieken in de vestiging in Herentals.

D ankzij een performante calculatie-afdeling kunnen offertes snel opgemaakt worden. Deze reactiesnelheid is een 
bijkomende troef van Egeda. En eenmaal de offerte is goedgekeurd, moeten de plannen snel gerealiseerd worden, 

en moeten levering en uitvoering natuurlijk snel volgen... Klanten kunnen het hele jaar door rekenen op snelle leveringen 
vanuit het centrale magazijn in Herentals.

A l bijna 70 jaar actief in de sanitaire-, verwarmings-, en ventilatiemarkt! Als dynamische firma in volle groei is het 
vanzelfsprekend dat de professional kiest voor een innovatieve, betrouwbare en professionele partner die reeds 

gedurende decennia haar knowhow aangetoond heeft: Egeda is dan ook met recht en rede "Uw betrouwbare partner in 
sanitair, verwarming & ventilatie" te noemen !

EGEDA N.V.
Toekomstlaan 47
2200 Herentals

Tel.  +32 14 22 26 08 - Fax +32 14 22 26 33
info@egeda.be - www.egeda.be

VENTILATIE
LUCHTZUIVERING

https://egeda.be
https://egeda.be/merken/#ventilatie
https://egeda.be/merken/#rookgasafvoer
https://egeda.be/merken/#sanitair
https://egeda.be/merken/#installatiemateriaal
https://egeda.be/merken/


Systeem C & systeem D met warmteterugwinning | Automatische sturing op basis 
van aanwezigheid | Wifi- & Bluetoothmodule | Eigen calculatiedienst | Legplan, 
werfbegeleiding & mogelijkheid tot inregeling | Erkend ventilatieverslaggever 
| Opleidingssessies | Voor woning, kantoor & horeca | Luchtzuivering met 
ionisatie | Vermindert ziekteverwekkers, luchtvervuiling & onaangename geuren 
in de lucht | Compleet gamma kanaalsystemen & andere toebehoren

            -VENTILATIE & LUCHTZUIVERING

Voorraad = snelle leveringen | Volledig gamma in aluminium, verzinkt 
staal, inox en kunststof | Vaste en fl exibele uitvoeringen |  Enkelwandig, 
dubbelwandig & concentrisch | Lid van de Belgian Gas Experts | Quality 
Chimney kwaliteitslabel | Makkelijk te installeren systemen | Begeleide 
calculatie- en orderopvolging | Werfbezoek

-ROOKGASAFVOER

Made in Germany | Korte levertijden | Speciale uitvoeringen op maat | 
Aangepast gamma voor anders-validen | Gemakkelijk toegankelijk | Design 
en kwaliteit | Eigen plaatsingsdienst | Uitgebreide dienst-na-verkoop | 
Eigen calculatiedienst | Voor private en projectmarkt | Naverkoopgarantie 
onderdelen | Technisch advies op maat 

-SANITAIR

Voor sanitair & centrale verwarming | Compleet gamma accessoires | 
Fittingen | Koppelstukken | Afsluitkranen | Buizensystemen | Gecertifi ceerde 
producten | Topmerken | Genormeerde kwaliteitsproducten | Moderne 
installatietechnieken | Gamma voor gastoepassingen | Flexibele PLT 
gasleidingen

-INSTALLATIEMATERIAAL

VENTILATIEKANALEN

INSTALLATIEMATERIALENKUNSTSTOF PPs INOX

https://egeda.be/merken/#ventilatie
https://egeda.be/merken/#sanitair
https://egeda.be/merken/#rookgasafvoer
https://egeda.be/merken/#installatiemateriaal
https://egeda.be/merk/buva/
https://egeda.be/merk/global-plasma-solutions/
https://egeda.be/merk/egeda-kanaalsystemen-en-ventielen/
https://egeda.be/merk/kermi/
https://egeda.be/merk/kaldewei/
https://egeda.be/merk/bravat/
https://egeda.be/merk/expo-inox/
https://egeda.be/merk/expo-inox/
https://egeda.be/merk/atusa/
https://egeda.be/merk/comisa/
https://egeda.be/merken/#installatiemateriaal

