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Bedrijfsprofiel

Innovatieve technieken, energiezui-
nige oplossingen en een minutieuze 
afwerking van alle verwarmings-
technieken, sanitaire installaties, 
koeling, ventilatietechnieken en 
brandbeveiliging. Duall is de uitge-
lezen sanitair- en HVAC-partner. 

Lieven Verpoorten heeft een 
jarenlange ervaring als zelfstandig 
HVAC-installateur. In 2005 bundelt hij 
zijn krachten met Mikal Giels om Duall 
op te richten. Vijf jaar later stapt ook 
Mieke Maes mee in de zaak. “Vandaag 
hebben we een twintigtal medewer-
kers in dienst die dagelijks instaan 
voor HVAC- en sanitaire installaties in 
Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Wallonië”, zegt Mieke Maes. 
“Daarnaast hebben we nog goede 
partnerships met een tiental vakbe-
kwame onderaannemers.”

Totaalprojecten

Het cliënteel van Duall verschoof de 
afgelopen tien jaar van de B2C- naar 

de B2B-sector. “Dat is onbewust zo 
gegroeid. De eerste jaren waren we 
voornamelijk actief voor de parti-
culiere sector, vandaag werken we 
nagenoeg uitsluitend projectmatig. 
Naast enkele installaties in villa’s zijn 
we voornamelijk actief in scholen, 
appartementsgebouwen, woon- en 
zorgcentra, openbare instellingen en 
KMO’s”, zegt Lieven Verpoorten. “We 
hebben bijvoorbeeld HVAC en sani-
tair geplaatst in de Welzijnscampus 
in Dilbeek. Andere referenties? IKSO 
Sint-Jozef School in Hoeselt, het 
politiekantoor MidLim in Genk, de 
35 appartementen van Lempereur in 
Tervuren en het bedrijfsgebouw van 
de Kempische Eierhandel in Geel.”

Vernieuwende technieken

Duall zet fors in op innovatieve 
technieken. “Momenteel zijn we bij-
voorbeeld een flatgebouw met zo’n 100 
appartementen van drie grote stook-
plaatsen met centrale ketelhuizen 
aan het voorzien. Dat is duurzamer 
en goedkoper dan 100 aparte ketels. 
Een andere tendens is de opmars van 
gaswarmtepompen en vloerkoeling”, 
legt Lieven Verpoorten uit.

Bouwopleidingsaward

Vakkennis, transparante communi-
catie, goede samenwerkingen met 
diverse aannemers en een goede 
back-office maken van Duall een fijne 
bouwpartner. “We investeren niet enkel 
in materiaal maar ook in onze mensen”, 
zegt Mieke Maes. “We zorgen voor een 
goede sfeer op de werkvloer en laten 
onze medewerkers regelmatig oplei-
dingen volgen. Dat laatste leverde ons 
vorig jaar nog de Bouwopleidingsaward 
van FVB Constructiv op.”

Groeimanager 

Een drietal jaar geleden verhuisde 
Duall naar een ruimer pand in het 
Futurn Businesspark Berbroek. “We 
willen onze basis blijven verstevi-
gen en nóg professioneler worden”, 
klinkt het. “Vorig jaar hebben we fors 
geïnvesteerd in marketing, dit jaar 
hebben we een groeimanager aan-
gesteld die ons op een doordachte 
manier helpt om onze doelstellingen 
te verwezenlijken.”.
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