
HET VERNIEUWDE UBBINK

Jouw betrouwbare, vooruitstrevende 
partner voor de toekomst.



Verschuiving van de focus.

Dit zijn interessante tijden. Onze wereld verandert
snel. De bevolking blijft groeien en ons werk onder-
gaat diepgaande veranderingen. We brengen
theorieën over duurzaamheid in de praktijk met
gebruik van de nieuwste technologieën en jagen
verandering in de bouwketen na. Onze handels-
geest is aan het veranderen van het leveren van
hoge kwaliteitsproducten alleen tot het leveren
van totaaloplossingen en diensten.

NAAR EEN NIEUWE WERELD
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De rol van bouwprofessionals is cruciaal. Zij zijn de ontwerpers van onze 

veranderende wereld. Zonder hen zal er geen verandering zijn.

Of u nu een installateur, architect, studiebureau of bouwaannemer bent, alle                          

ogen zijn gericht op installatie- en bouwprofessionals om duurzame woningen 

te realiseren. Samen zullen we de efficiëntie van de totale bouwketen moeten 

verhogen. Dit spoort Ubbink aan om technologisch bij te blijven en in te spelen 

op veranderende regelgeving, gedreven door ontwikkelingen zoals energie-

efficiëntiemaatregelen.

Nu het bouwproces steeds meer wordt gedigitaliseerd, worden het ontwerp- en 

realisatieprocess ingrijpend anders. Ook beschikbaarheid van gekwalificeerd 

personeel wordt schaarser; dit vraagt om een andere aanpak om de uitdagingen 

in bouw en installatie aan te blijven kunnen.

“Wij geloven dat slimme oplossingen 
de belangrijkste toegevoegde waarde in de bouw 

zullen worden voor het komende decennium.”

ONZE 
NIEUWE ROL
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ONZE TRANSFORMATIE 
NAAR DE TOEKOMST

In de 125 jaar van ons bestaan als fabrikant, 
hebben we ons met succes aangepast aan de 
steeds veranderende marktomstandigheden 
om systemen én oplossingen op maat te blijven 
leveren. Zo zijn we een vraaggedreven partner 
geworden die professionals ontzorgt. 

Koploper blijven in dit uitdagende spel van 
constante verandering is daarbij de sleutel voor
het veiligstellen van een welvarende toekomst. 
Naast ons geavanceerde productassortiment 
kunnen bouwprofessionals Ubbink contacteren 
voor alles wat nodig is om de dagelijkse complexe
uitdagingen het hoofd te bieden. 

We willen jou bijstaan en ondersteunen. In tijds-
druk en wanneer kennis en betrouwbaarheid 
nodig is, zijn wij jouw vooruitdenkende en 
ontzorgende partner.
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Duurzaamheid is het credo. Nieuwe technolo-
gieën en geïntegreerde oplossingen zijn meer 
dan ooit nodig om ervoor te zorgen dat er op 
verantwoorde wijze met energie wordt omge-
gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen 
wordt verminderd.

We maken bewuste keuzes.
We zetten ons in voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen en willen een positieve bij-
drage leveren aan samenleving, economie en 
het milieu. Al onze bedrijven werken  met verschil-
lende programma’s in deze aandachtsgebieden.

We zijn trots en divers.
We zijn zeer toegewijd aan continue verbete-
ringen en we zijn daarin resultaatgericht. Dat 
maakt ons trots. We werken in multiculturele en 
gevarieerde teams en we willen volledig gebruik 
maken van collectief talent.

Efficiënte oplossingen staan centraal.
In alles wat we creëren staan veilige en energie-
zuinige verwarmingsoplossingen, comfortabele 
en efficiënte ventilatie en de bescherming van de 
bouwschil centraal. Wij willen ruimtes binnens-
huis beter maken.

Ubbink wil een circulair merk worden. 
We nemen maatregelen en nemen al onze 
activiteiten onder de loep; inkoop, productie, 
gebruik en hergebruik van materialen, afval-
verwijderings- en verminderingsprogramma’s, 
logistieke handelingen en het gebruik van ener-
gie in onze fabrieken en kantoren. Dit zijn een 
aantal gebieden waar we reeds actie hebben 
ondernomen. Een circulair merk worden, is één 
van onze prioriteiten.

WE WILLEN 
VERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN
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Ubbink is al sinds de oprichting toonaangevend in de branche. Ubbink voegt 

waarde toe door praktische en doelgerichte totaaloplossingen te bieden en 

tegelijkertijd verspilling te vermijden. Voor iedereen zijn er voordelen: voor de 

installateurs, de eindgebruikers, het milieu en daarmee onze planeet.

Ubbink heeft Lean Manufacturing omarmd. Het zit in het DNA van de organisatie.

Alles wat Ubbink ontwikkelt en produceert, is gericht op intelligent simplicity. 

Dit drijft ons om te denken in oplossingen, opleidingen en verbeterde product-

beschikbaarheid om een totaal positieve ervaring te garanderen.

Wij zijn Ubbink. Build smart.

“Ubbink staat voor een uitstekend gebruiksgemak
en ervaring. Onze oplossingen zijn voor iedereen

gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te vinden.”

EEN OPROEP
TOT INTELLIGENTE
EENVOUD

10 | 20 HET VERNIEUWDE UBBINK  11 | 20



We geloven dat we bijdragen aan verduurzaming 
van gebouwen. We ontwikkelen onze producten 
voor drie belangrijke productgroepen: Ventilatie, 
Energie en Bouw.

En naast dat we onbetwistbaar kwalitatieve, 
betrouwbare oplossingen leveren, ondersteunen 
we je met slimme diensten.

Zo helpen wij je bij de keuze van de te gebruiken 
oplossingen, assisteren we bij complexe bereke-
ningen en zorgen we dat iedereen weet hoe hij of 
zij onze oplossingen correct verwerkt en toepast. 
We zorgen voor duidelijke en online instructies en 
informatie ter plaatse en zorgen voor de juiste 
trainingen.

SLIMME OPLOSSINGEN 
VOOR COMPLEXE
UITDAGINGEN

“De oplossingen en de diensten die we ontwikkelen 
en produceren omvatten een compleet assortiment 

van ventilatie-, energie- en bouwoplossingen.”
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EEN VERJONGD MERK  
EEN VERNIEUWD LOGO
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Ons logo is het krachtigste beeldmerk van onze 
visuele identiteit. In onze lange geschiedenis is 
onze visuele identiteit regelmatig veranderd om 
zich aan te passen aan de tijd. Wederom hebben 
we het logo vernieuwd voor een nieuw tijdperk 
met nieuwe normen.

Onze nieuwe visuele identiteit ademt moderniteit 

en verbeeldt onze ambities in een sterke gedigi-
taliseerde en online wereld.

De vorm en de onbetwiste herkenbaarheid en 
vertrouwdheid zijn bewaard gebleven om het 
contact met onze klanten niet te verliezen. We 
noemen het dan ook geen revolutie maar een 
evolutie.



Onze mensen.

 De lat kan altijd hoger. Dit geldt voor het 
ontwikkelen van nieuwe oplossingen of 
bijschakelen in de productie door samen de 
handen uit de mouwen te steken. Door het  
op tijd leveren van producten of door onze  
klanten te woord te staan bij dringende 
vragen. Wij staan altijd klaar. Onze mensen 
vertegenwoordigen de kern van het Ubbink  
merk: slim en klaar voor de toekomst.

Ubbink, opgericht in 1896, maakt deel uit 
van de Ubbink Centrotherm Group en 
samen met de zusterbedrijven Centrotherm, 
IVT en Sonnenstromfabrik vormt het de 
Gas Flue Systems divisie van Centrotec SE; 

een wereldwijd opererende onderneming 
die zich heeft gespecialiseerd in energie-
efficiënte technologie voor gebouwen en is 
vertegenwoordigd in meer dan 50 landen.

Ubbink heeft dochterondernemingen in 
Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk en een distributeursnetwerk dat 
Europa, Rusland, de Amerika’s, Australië en 

Nieuw-Zeeland bestrijkt. De Ubbink 
Centrotherm Group fabrieken bevinden 
zich in Nederland, Duitsland, de Verenigde 
Staten van Amerika en China.

FEITEN & CIJFERS

Onze locaties.
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Wij zijn Ubbink.

Voorlopers in hart en nieren, we gaan niet 
achterover leunen. We handelen, verkennen en 
creëren elke dag samen om de toekomst van 
energie-efficiency, een gezond binnenklimaat 
en de bescherming van het gebouw te 
verwezenlijken. Wij zijn creatieve denkers met een 
ondernemersmentaliteit, gericht op het leveren 
van slimme producten en diensten waarop u kunt 
vertrouwen. Wij zijn oplossingsgericht, ruimdenkend 
en zelfkritisch, om ons allemaal een stap voor  
te blijven. 

Wij bouwen slim.

BUILD SMART.
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