Itho Daalderop & Klimaatgarant
Itho Daalderop is het resultaat van een fusie tussen Itho Daalderop en Klimaatgarant. Itho Daalderop ontwikkelt, fabriceert en verkoopt
innovatieve warmwaterboilers, ventilatiesystemen en warmtepompen, die zorgen voor een gezond en energiezuinig binnenklimaat.
Klimaatgarant ontwikkelt en realiseert energie-neutrale woningprojecten. Dankzij de fusie biedt de groep vandaag totaaloplossingen aan,
zowel voor de renovatie- als de nieuwbouwmarkt.

When ambition meets ambition
Het groeiend klimaatbewustzijn en de steeds strengere energienormen zijn voor Itho Daalderop de katalysator om niet langer louter
producten te verkopen, maar een totaaloplossing aan te bieden voor energie-neutraal wonen. Bewoners krijgen de garantie dat ze de
komende 25 jaar geen energierekening hoeven te betalen.
Via dat aanbod wil Itho Daalderop de ultieme innovator blijven in de residentiële HVAC-markt en uiteindelijk ook geografisch
uitbreiden.
Uit ervaring met andere Sustainable Cities-projecten weten we dat de woningenergiemarkt groeipotentieel heeft. Itho Daalderop en
Klimaatgarant vormen een sterke tandem: de eerste heeft een aantrekkelijke positie in de huidige markt, terwijl de tweede goed weet
hoe die markt zal evolueren. Om van die opportuniteit gebruik te maken – en tegelijk te bouwen aan een betere en duurzamere
samenleving – hebben we de fusie van de twee complementaire entiteiten gefaciliteerd.

Together,
we build
a leading
company

Er werd een 180-dagenpan opgesteld om de twee bedrijven te integreren. Tijdens die periode konden
de managementteams samengaan en werden de commerciële inspanningen gebundeld, zodat het
orderboek even goed gevuld bleef. Volgens een duidelijke rolverdeling werd afgesproken dat Itho
Daalderop de juiste informatie zou verstrekken aan Gimv om de nodige investeringsbeslissingen te
nemen, en dat Gimv aan Itho Daalderop de vrijheid zou laten om de business te runnen.
Nu zal worden ingezet op meer merkbekendheid van de groep, een geoptimaliseerde productiekost
van kernproducten, en R&D rond warmtepompen en andere producten die cruciaal zijn om een integrale
HVAC-aanbieder te worden voor de energiezuinige woning van de toekomst.

Op langere termijn wil de gefuseerde onderneming verder groeien in Nederland en uitbreiden naar België en Luxemburg, waar de
markt gelijkaardig is. Ook een uitbreiding naar Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Scandinavië behoort tot de
mogelijkheden.
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Totale HVAC-oplossingen voor
residentiële nieuwbouw- en
renovatiemarkt

Land

Nederland

Instap

2016

Omzet

EUR 105m (2017)

Werknemers

350
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