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Erwin Crommelynck heeft recent COMAP Belux vervoegt als Algemeen Directeur. Hij brengt bijna 
twintig jaar industriële ervaring mee, in dienst van de bouwsector. Deze expertise zal hem helpen om 
het aanbod van COMAP in België en Groothertogdom Luxemburg verder te blijven ontwikkelen. 

Het aanbod van COMAP in de Belux omvat de commercialisering van producten van zusterbedrijven binnen 
de groep Aalberts Industries via een in april 2014 opgezet verkoopplatform. Zo levert COMAP aan zijn partners 
in de Belux totaaloplossingen die bijdragen tot de energie-efficiëntie van gebouwen, en dit van warmtebron tot 
warmteafgifte. 

 

Na een opleiding talen en zijn militaire dienst begon Erwin (47) zijn 
professionele loopbaan met de verkoop van tuinhout bij gespecialiseerde 
groothandelaren en doe-het-zelfzaken.  

In 1996 vervoegde Erwin de Wavin groep. Als Account Manager bestonden 
zijn objectieven uit het ontwikkelen van de verkoop bij groothandelaren in 
ruwbouwmaterialen, strategische klanten en een aantal nichemarkten. 

Na drie jaar kreeg hij binnen Wavin Belgium de verantwoordelijkheid voor de 
Business Unit ‘Bouw & Installatie’. Hij stuurde er een team van medewerkers 
aan en droeg verantwoordelijkheid voor de P&L van de Belgische en 
Luxemburgse markt en voor de export naar Frankrijk. 

Erwin implementeerde in die periode een commerciële benadering via de specifieke distributiekanalen, gaf 
deze de nodige structuur en werkte een strategie uit voor de optimalisering van de lokale productievestiging. 

Sinds januari 2011 was Erwin Sales Director bij Zehnder Group Belgium. Hij was verantwoordelijk voor alle 
verkoopactiviteiten van de verschillende ‘business fields’, de lokale P&L en stond aan het hoofd van een team 
van 25 medewerkers. Dankzij de implementatie van verschillende commerciële en strategische acties, zoals 
de reorganisatie van de distributiepolitiek, het uitrollen van een push-pull marktbenadering en een nieuw 
merkenbeleid, droeg hij bij tot de aanzienlijke omzetgroei gedurende de voorbije drie jaar.  

In maart 2015 werd Erwin aangesteld als Algemeen Directeur van COMAP Belux. 

 

 

  

Erwin Crommelynck benoemd tot 
Algemeen Directeur van COMAP Belux 
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OVER COMAP 

De COMAP-groep: draaispil van de interface warmteopwekking-warmteverspreiding, in dienst van de 
efficiëntie van hedendaagse gebouwen. 

Al meer dan 60 jaar bevestigt COMAP haar expertise op het gebied van loodgieterij en klimaatbeheersing. De 
oplossingen van COMAP op het vlak van aansluitingen en regeling, beperken het globale energieverbruik van 
bouwwerken en optimaliseren tegelijk hun comfort en veiligheid. COMAP commercialiseert eveneens 
waterbehandelingsproducten, zoals UV-ontsmetting, filtratie, elektronische antikalksystemen en 
waterverzachters. 

Zodoende is COMAP de enige industriële ontwerper en producent met internationale draagwijdte die een 
volledig gamma oplossingen kan bieden voor de interface warmteopwekking-warmteverspreiding: een breed 
en innoverend gamma, ontwikkeld en geproduceerd in Europa, in de studieburelen en fabrieken van de groep 
(Frankrijk en Italië). Het beantwoordt aan alle eisen van de markt et laat toe op zeer efficiënte manier hoog 
presterende en duurzame verwarmings-, airconditioning- en sanitaire installaties, te verwezenlijken.  

Als Franse industriële groep met internationale draagwijdte en een commercieel netwerk in meer dan 20 
landen, beschikt COMAP over ongeveer 800 medewerkers en vervoegde in 2006 de groep Aalberts Industries 
(AI) NV, met een zakencijfer van 2,201 miljard Euro in 2014. 
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