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VAN EENMALIGE VERHUUR
TOT JAARCONTRACTEN

WIE
ZIJN WIJ ?

Wij zorgen al 40 jaar voor een aangename, koele
omgeving. Zo is er een groot aantal gemeenten,
winkeliers, gezondheidsinstanties en IT-bedrijven
dat samen met hun adviseurs en aannemers voor
Andrews Sykes heeft gekozen om voor een prettig
binnenklimaat te zorgen. Wij leveren uiteenlopende
oplossingen, variërend van een eenvoudig apparaat
voor een klein kantoor, tot de volledige planning, de
installatie en het onderhoud van complexe installaties.

WAT DOEN WIJ?
Andrews Air Conditioning levert hoogwaardige,
betrouwbare apparatuur voor iedere denkbare situatie.
De producten waarin we zijn gespecialiseerd, zijn o.a.:

DE EERSTE
ONDERNEMING
DIE IS
GESPECIALISEERD
IN DE VERHUUR VOOR WIE DOEN WIJ HET?
VAN KLIMAATAPPARATUUR IN
DE BENELUX
- Lucht- en watergekoelde aircondioners
- Selfcontained aircondioners
- Verdamperkoelers
- Toebehoren aircondioners
- Luchtwatergekoelde koelers

Andrews Air Conditioning heeft brede ervaring
opgedaan op de zakelijke markt en levert apparatuur
voor o.a. de volgende toepassingen:
- Installateurs
- Kantoren
- Computerruimtes
- Telecommunicatie
- Winkels
- Beurzen en evenementen
- Overheidsinstanties

HET GROOTSTE
ASSORTIMENT
VERRIJDBARE
AIRCONTIONERS
IN EUROPA

- Hotels
- Facility Management
- Serverruimtes
- Ziekenhuizen
- Verenigingen
- Restaurants
- Vliegvelden

KLIMAATBEHEERSINGSOPLOSSINGEN VOOR
UW BEDRIJF
Andrews Air Conditioning is de grootste leverancier
van mobiele klimaatapparatuur in de Benelux. Andrews
Air Conditioning is een onderdeel van Andrews Sykes
Group en we beschikken over een ongeëvenaarde
ervaring in het creëren van op maat gemaakte
oplossingen.

DE KRACHT VAN
ANDREWS SYKES
Ons doel is om onze klanten zo snel, zo deskundig en zo
professioneel mogelijk te helpen bij de uitdagingen die
zij op het gebied van klimaatbeheersing tegenkomen.

0800 15010 andrewssykes.be
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ONZE
MENSEN
ERVAREN
MEDEWERKERS
MET DE JUISTE
INSTELLING

WIJ STAAN KLAAR OM
U TE HELPEN
Er staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar deskundige
medewerkers voor u klaar om u te helpen met
noodgevallen, technische vragen of meer algemene
zaken, zoals de keuze voor het juiste systeem. In
noodgevallen staan
er specialisten tot
uw beschikking
die hun uiterste
best zullen doen
om voor iedere
situatie een snelle
en doeltreffende
oplossing te vinden.

DUURZAAM ONDERNEMEN

ADVIES, SERVICE
EN ONDERSTEUNING
VAN GEMOTIVEERDE
MEDEWERKERS
DESKUNDIGE MEDEWERKERS
Ons bedrijf wordt geleid door professionals uit de wereld
van de klimaatbeheersing die praktijkervaring hebben in
alle aspecten van deze bedrijfstak. We beschikken over
adviseurs die zijn gespecialiseerd in kantoorinstallaties,
over specialisten op het gebied van IT en telecom
en over deskundigen die zich bezighouden met
toepassingen in winkels en andere locaties gericht op
vrijetijdsbesteding. We zijn niet zomaar leveranciers van
klimaatapparatuur, wij gebruiken onze brede ervaring
om u de beste totaaloplossing te bieden.

EEN TOEGEWIJD TEAM DAT
ALTIJD VOOR U KLAAR STAAT
Bij Andrews Sykes zijn alle medewerkers opgeleid in alle
onderdelen van de klimaatbeheersing. Onze toegewijde
technici, adviseurs en klantenservicemedewerkers
werken allemaal samen met het gemeenschappelijke
doel een uitstekende service te bieden.

Bij Andrews Sykes nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Bij de productie
van onze apparatuur kiezen we voor de meest
milieuvriendelijke processen en we zorgen ervoor dat
onze apparatuur zo efficiënt mogelijk werkt. Bovendien
houden alle medewerkers van Andrews Sykes, van de
adviseur tot de chauffeur die de producten aflevert, zich
aan de richtlijnen voor duurzaam ondernemen van de
Andrews Sykes Group. Of het nu gaat om het uitzetten
van de motor als je staat te wachten of het continu
investeren in vooruitstrevende technologie, wij staan
open voor onze omgeving en we streven er te allen tijde
naar onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk te
houden.

HET JUISTE TEAM
VOOR DE TAAK
Onze onderneming draait al 40 jaar voorspoedig
dankzij onze medewerkers die zich door hun
uitgebreide opleiding en nimmer aflatende toewijding
onderscheiden van andere professionals op het gebied
van klimaatbeheersing. Het gevoel van vertrouwen en
integriteit dat we onze klanten bijbrengen, heeft ook
aan ons succes bijgedragen. Wij halen dan ook het ene
succes na het andere doordat wij eersteklas producten
en een uitstekende service leveren.

0800 15010 andrewssykes.be
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ONZE VOORZIENINGEN
WIJ ZORGEN
IN HET HELE
LAND VOOR
AANGENAME
TEMPERATUREN

LANDELIJKE DEKKING
Doordat onze vestigingen verspreid over het land liggen,
kunnen we u een uiterst snelle service bieden. We streven
ernaar uw aanvraag binnen vier uur af te handelen. Met
vestigingen in Engeland, Nederland en in de Benelux, is
Andrews Sykes in staat u de juiste apparatuur en de juiste
medewerkers te leveren, waar en wanneer u wilt.

ALTIJD BEREIKBAAR

LANDELIJKE
DEKKING EN
DESKUNDIG
PERSONEEL
ZODAT WE U
ALTIJD EN OVERAL
VAN DIENST
KUNNEN ZIJN

ONZE APPARATUUR
Bij Andrews Sykes zijn we er trots op dat we het meest
uitgebreide assortiment klimaatapparatuur van het hele
land kunnen bieden. Daarnaast bieden wij een landelijke
dekking en brede deskundigheid, zodat wij op alle
gebieden van de Europese markt aan de eisen kunnen
voldoen. We verbeteren onze apparatuur constant en
investeren steeds weer in de nieuwste technologieën
waardoor onze apparatuur nog efficiënter wordt. We
beschikken over een zeer ruime voorraad moderne,
eigentijds vormgegeven apparaten, verspreid over
meerdere vestigingen in de Benelux.

Er staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar deskundige
medewerkers voor u klaar om u te helpen met
noodgevallen, technische vragen of meer algemene
zaken. U wordt direct geholpen door onze medewerkers
die u vriendelijk en deskundig advies kunnen geven,
bijvoorbeeld over welke airco u in uw situatie het beste
kunt gebruiken. In noodgevallen staan er ervaren
medewerkers tot uw beschikking die hun uiterste
best zullen doen om voor iedere situatie een snelle en
efficiënte oplossing te vinden.

ONLINE SERVICE
Op onze regelmatig geactualiseerde website vindt u
technische informatie over onze producten en service.

0800 15010 andrewssykes.be
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DE JUISTE KEUZE

KANTOREN
ZO HOUDT UW
KANTOORPERSONEEL HET
HOOFD KOEL

Bij Andrews Sykes beschikken we over deskundigen op
het gebied van klimaatbeheersing met verschillende
specialisaties. U hoeft zelf niet uit te zoeken welk systeem
u nodig heeft. Een van onze adviseurs komt geheel
vrijblijvend bij u langs, waarna wij u advies zullen geven
over welke oplossing in uw situatie de beste is. U hoeft
zich geen zorgen te maken, want u kunt erop vertrouwen
dat de ervaren adviseurs van Andrews Sykes het juiste
pakket voor u samenstellen. Kortom, wij geven u advies
en installeren en onderhouden de beste oplossing.

UW APPARATUUR WORDT
GEÏNSTALLEERD
EN IN BEDRIJF GESTELD
Als we een airconditioningsysteem op uw kantoor
afleveren, adviseren we u over de beste plaats voor de
apparatuur en zorgen we ervoor dat het systeem naar
tevredenheid werkt. In alle vestigingen van Andrews
Sykes wordt een ruime voorraad airconditioners
opgeslagen. Ze zijn elegant en strak vormgegeven
en toch onopvallend genoeg om de visuele harmonie
van de kantoorinrichting niet te verstoren. Alle
airconditioners van Andrews Sykes zijn zeer stil en
bovendien heel eenvoudig in het gebruik.

LANDELIJK OPERERENDE
KLANTEN

WIJ ZORGEN
VOOR EEN
AANGENAME,
PRODUCTIEVE
OMGEVING

Andrews Sykes beschikt over het assortiment, het
verspreidingsgebied en de brede deskundigheid
om voor iedere kantooromgeving, groot of klein,
de juiste klimaatoplossing te bieden. We kennen dit
marktsegment beter dan ieder ander en we hebben
dan ook langdurige contracten lopen met een groot
aantal landelijk opererende organisaties, aan wie we
klimaatapparatuur hebben geleverd.

LAGE INVESTERINGEN
Aangezien onze kort- of langlopende contracten
volledig aan uw wensen kunnen worden aangepast, is
de huur van klimaatapparatuur van Andrews Sykes een
weloverwogen keuze. Voor een bedrag vanaf slechts
een paar euro per dag en zonder investeringen, is dit
de goedkoopste manier om een prettig klimaat voor
uw medewerkers te creëren.

0800 15010 andrewssykes.be
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Alleen op die manier kan immers aan uw wensen
worden voldaan om zo efficiënt mogelijk te kunnen
opereren. Met ons uitgebreide assortiment, ons
uitgebreide opslagnetwerk en onze 24 uur per dag
beschikbare ervaren adviseurs maken wij onze beloften
op alle vlakken volledig waar.

DE JUISTE KEUZE

INSTALLATEURS

LAAT UW
ZORGEN TOT
HET VERLEDEN
BEHOREN

Wij komen de situatie ter plaatse inspecteren om te
kijken wat onder de gegeven omstandigheden het
beste systeem is: onze adviseurs zullen u adviseren
welke oplossing het best bij uw situatie past. Wat uw
wensen ook zijn, u kunt erop vertrouwen dat de ervaren
adviseurs van Andrews Sykes het juiste systeem voor
u kiezen. We zijn geaccrediteerd door een groot aantal
instellingen, het bewijs dat onze professionele werkwijze
breed wordt erkend.

ONS ASSORTIMENT
De ene omgeving is de andere niet en iedere situatie
vraagt om andere apparatuur. Andrews Sykes heeft
voor iedere situatie de juiste oplossing. Dankzij onze
zeer ruime voorraad kunnen we iedere mogelijke
klimaatoplossing altijd direct leveren. Sterker nog, we
garanderen dat we de apparatuur zo snel mogelijk
leveren, indien nodig binnen vier uur na uw aanvraag.
In ons assortiment vindt u onder andere het model dat op dit
moment marktleider is, de PAC22, één van de krachtigste
“split model” watergekoelde mobiele airconditioners.
De PAC22 wordt in de bedrijfstak als de efficiëntste en
betrouwbaarste airconditioner in zijn soort beschouwd,
aangezien het apparaat maximale koelcapaciteit biedt op
basis van een enkelfasige voeding van 13 A.

ALLES WORDT VOOR
U GEREGELD

DESKUNDIG
ADVIES
EN SNELLE
LEVERING
EN INSTALLATIE

Andrews Sykes beschikt over de middelen en de
ervaring om de airconditioningsystemen namens onze
klanten op iedere locatie te beheren, ook bij uw klanten.
Dat betekent dat we rechtstreeks contact onderhouden
met uw mensen op de betreffende locatie en dat u rustig
achterover kunt leunen in de wetenschap dat alles voor
u wordt geregeld. Als marktleiders op dit gebied en met
alle benodigde technische ervaring in huis, beschikken
we over de middelen om aan iedere aanvraag te voldoen
en op iedere onvoorziene situatie in te spelen.

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
Onze klanten willen de beste airconditioning, of het nu
om een geplande aanvraag gaat of om een noodgeval.
In gevoelige klimatologische omstandigheden zoals in
serverruimtes, verwachten klanten dat hun leverancier
24 uur per dag bereikbaar is.

PROJECTMANAGEMENT
Voor ruimere toepassingen bieden wij u de diensten
aan van een gemotiveerde projectmanager die de
installatie in goede banen leidt. De projectmanager is
een medewerker met veel ervaring in de bedrijfstak die
als eerste aanspreekpunt fungeert. We kunnen u in deze
gevallen ook 24-uurs toezicht ter plaatse bieden.

0800 15010 andrewssykes.be
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DE JUISTE APPARATUUR

IT & TELECOM
OPLOSSINGEN
VOOR GEVOELIGE
APPARATUUR
EN RUIMTES

Bij Andrews Sykes beschikken we over gespecialiseerde
apparatuur die specifiek is gericht op de IT- en
telecomsector, of het nu kleine serverruimtes of grote
computerruimtes betreft. Ons PAC22-model is de
meest geavanceerde unit voor computerruimtes en
is uitermate geschikt om communicatieapparatuur
op de juiste temperatuur te houden. Of het nu om een
eenvoudig apparaat van 2 kW gaat of om complexe
installaties, wij adviseren u en installeren de apparatuur
die u nodig heeft.

AANWEZIGHEID TER PLAATSE
Aangezien de beheersing van de temperatuur voor
data-apparatuur uitermate belangrijk is, bieden we u een
bemande service op locatie, waarbij we 24 uur per dag
toezicht houden op uw apparatuur. We kunnen u helpen u
voor te bereiden op onvoorziene omstandigheden door te
kijken wat uw mogelijke behoeften zijn. Daarnaast bieden
we u een 24-uurs calamiteitenservice voor eventuele
problemen, zoals oververhitting van apparaten.

RUIME BESCHIKBAARHEID
Dankzij het uitgebreide landelijke netwerk van Andrews
Sykes is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt, zodat
we u op ieder moment de juiste oplossing kunnen
bieden, ongeacht of de aanvraag is gepland of dat er
sprake is van een noodgeval. Op iedere locatie hebben
we een uitgebreid assortiment apparatuur voorhanden
en natuurlijk installeren we uw systeem en laten we u
zien hoe het apparaat veilig en goed werkt, zodat we een
tevreden klant achterlaten.

DE DESKUNDIGHEID
OM ZORG
TE DRAGEN
VOOR ESSENTIËLE
APPARATUUR

WETEN WAT ER SPEELT

Aangezien we airconditioningsystemen voor klanten
op een groot aantal locaties in het hele land onder
onze hoede hebben, beschikken we over een nationaal
klantensysteem waarin alle activiteiten worden
opgenomen.

Computer- en communicatieapparatuur is onmisbaar
voor ieder modern bedrijf. Dergelijke hardware stelt
echter eisen aan de omgeving en kan alleen naar
behoren en op een veilige manier functioneren als de
temperatuur binnen een bepaald bereik ligt.
Bij Andrews Sykes begrijpen we dat als uw servers
ermee ophouden, uw onderneming er ook mee
ophoudt. Dankzij onze ervaring in de IT-branche
hebben wij het voordeel dat we doeltreffende
oplossingen kunnen bieden voor klanten die weten
hoe belangrijk het is de computerapparatuur in de
best mogelijke conditie te houden. We maken indien
nodig een risicobeoordeling en we kunnen schriftelijke
werkplannen voor klanten opstellen, waarin we in detail
onze plannen voor uw installatie uiteenzetten.

0800 15010 andrewssykes.be
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GEZONDHEIDSZORG
JARENLANGE
ERVARING IN DE
GEZONDHEIDSZORG

BETROUWBARE
APPARATUUR
VOOR DE
GEZONDHEIDSZORG

het nu gaat om een spreekkamer, een operatiekamer
of een tijdelijk mortuarium, wij leveren de efficiëntste
oplossing. Hygiëne is
van uitermate groot
belang, dus onze
apparatuur wordt
schoon geleverd
en vervolgens
ter plaatse
onderhouden.

GEEN CONCESSIES AAN
NAUWKEURIGHEID
In een omgeving waar het publiek zich in de nabijheid
van airconditioninginstallaties begeeft, is het uitermate
belangrijk dat alle apparatuur aan de gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften voldoet. Bij Andrews Sykes
zijn we volkomen vertrouwd met de wetgeving
betreffende veiligheid, gezondheid en milieu en
kunnen we u dienovereenkomstig adviseren. Deze
veiligheidsvoorschriften zijn met name van belang
als psychiatrische patiënten, kinderen en ouderen in
aanraking komen met de apparatuur en vandaar dat alle
apparatuur uitgebreid wordt getest voordat deze het
magazijn verlaat. We maken indien nodig een schriftelijke
risicobeoordeling en een werkplan, waarin we in detail
onze plannen voor uw installatie uiteenzetten.

ONZE LEVERINGSGARANTIE

ALS BETROUWBAARHEID VAN
LEVENSBELANG IS

Andrews Sykes heeft op alle vestigingen een uitgebreid
assortiment airconditioningsystemen voorradig, dus u
bent nooit ver verwijderd van een betrouwbare bron.
Sterker nog, we streven er altijd naar de apparatuur
indien nodig binnen vier uur na uw aanvraag bij u
af te leveren.

In een ziekenhuisomgeving mag de apparatuur het
nooit laten afweten. Klimaatbeheersingssystemen
moeten sterk, nauwkeurig en bovenal betrouwbaar
zijn. In deze kwetsbare omgevingen, waar de juiste
temperatuur van levensbelang is, heeft Andrews Sykes
brede ervaring.

DE MEEST EFFICIËNTE
OPLOSSING
We weten dat er veel verschillende toepassingen zijn
voor klimaatbeheersing binnen de gezondheidszorg.
Gespecialiseerde omgevingen vragen om gespecialiseerd
advies. We zullen de werkplek dus bezoeken en advies
uitbrengen over wat de beste installatie is. Bij Andrews
Sykes kennen we de omgeving waarin u werkt, dus of

0800 15010 andrewssykes.be
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EEN KOELE EN
AANGENAME
OMGEVING
VOOR ONZE
KLANTEN

WINKELS
EN VRIJETIJDSBESTEDING
MODERN
VORMGEGEVEN
APPARATUUR
VAN EEN
BETROUWBARE
LEVERANCIER

Bij Andrews Sykes begrijpen we welke eisen er aan de
omgeving worden gesteld als de ruimte toegankelijk is
voor publiek. Klanten maken in een winkel of restaurant
rechtsomkeert als het er onaangenaam heet is. Ook een
fitnesscentrum zullen mensen om die reden mijden en
hotelgasten zullen over verstikkende kamers klagen en
waarschijnlijk nooit meer terugkomen.

BEKEND ZIJN MET DE
OMGEVING
Andrews Sykes biedt u gespecialiseerde apparatuur
die speciaal is ontworpen voor openbare ruimtes .
Er zijn modellen verkrijgbaar voor winkels, banken,
hotels, restaurants en fitnesscentra en systemen die
bedoeld zijn voor beurzen en tentoonstellingen. Ieder
model heeft weer andere kenmerken, maar ze zijn
allemaal betrouwbaar, eenvoudig in het gebruik, zeer
stil en, heel belangrijk, modern vormgegeven. Onze
gespecialiseerde adviseurs hebben een brede ervaring
in de winkel- en vrijetijdssector en helpen u graag bij de
keuze voor het ideale systeem.

FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN
Met onze flexibele lange- of korte termijn pakketten, die
aan uw specifieke wensen worden aangepast, is de huur
van een airconditioningoplossing van Andrews Sykes
de meest ideale manier om ervoor te zorgen dat uw
medewerkers en klanten het hoofd koel houden. Voor
een bedrag vanaf slechts een paar euro per dag en
zonder investeringen.

DISCREET EN DOELTREFFEND

EEN VESTIGING IN DE BUURT

In een moderne winkelomgeving is het belangrijk dat
de klant zich prettig voelt: op deze manier laat u zien
dat u goed voor de klant zorgt en dat u wat betreft de
kwaliteit van uw product of dienst ook niets aan het
toeval overlaat.

Omdat Andrews Sykes vestigingen in het hele land
heeft, is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt,
met deskundig personeel en een breed assortiment
apparatuur. Wij streven ernaar u binnen vier uur na
uw aanvraag te leveren, uw systeem vervolgens te
installeren en u te demonstreren hoe u het apparaat
veilig en goed kunt gebruiken, zodat we een tevreden
klant achterlaten.

0800 15010 andrewssykes.be

18

17

OVERHEIDSINSTANTIES
GEMOTIVEERD
OM U EEN GOED
ADVIES EN DE
PERFECTE
APPARATUUR
EN SERVICE TE
LEVEREN

EEN
TOTAALPAKKET

VOORWAARDEN DIE BIJ
U PASSEN
Met flexibele kort- of langlopende mogelijkheden die
aan uw wensen zijn aangepast, betekent de huur van
klimaatapparatuur van Andrews Sykes een weloverwogen
keuze. Voor een bedrag vanaf slechts een paar euro
per dag en zonder investeringen, is dit de goedkoopste,
flexibelste manier om het hoofd koel te houden.

WIJ HOUDEN REKENING
MET UW OMGEVING

BREDE ERVARING
Bij Andrews Sykes kennen we de overheidssector
door en door. We hebben o.a. airconditioningapparatuur geïnstalleerd in regeringsgebouwen,
onderwijsinstellingen, gevangenissen, rechtbanken en
kazernes. Bij elke gelegenheid hebben we op basis van
ons brede productassortiment en onze deskundigheid
naar de optimale oplossing gezocht.

SECTORSPECIALISTEN
We hebben specialisten op het gebied van
klimaatbeheersing die specifieke ervaring hebben
in de overheidssector. We weten dat er geen twee
plekken hetzelfde zijn en dat omstandigheden kunnen
verschillen. We hebben ervaring met het publieke
aankoopproces en de eisen die er aan offertes voor
lokale overheden worden gesteld. Ook bieden we
schriftelijke risicobeoordelingen en werkplannen voor
klanten.

Andrews Sykes biedt u gespecialiseerde apparatuur
die speciaal voor overheidsinstanties zijn ontworpen. Er
zijn modellen verkrijgbaar voor uiteenlopende ruimtes
zoals scholen, openbare gebouwen, luchthavens
en gevangenissen. Ieder model heeft weer andere
kenmerken, maar ze zijn allemaal betrouwbaar, eenvoudig
in het gebruik, geluidsarm en elegant vormgegeven.
Als we een klimaatoplossing aandragen, kiezen we altijd
voor de milieuvriendelijkste weg. Aangezien veiligheid
in openbare ruimtes van essentieel belang is, maken
we indien nodig een risicobeoordeling en we kunnen
schriftelijke werkplannen voor klanten opstellen,
waarin we in detail onze plannen voor uw installatie
uiteenzetten.

MODERN VORMGEGEVEN
APPARATEN DIE ZO AAN
DE SLAG KUNNEN
Als we een airconditioner op uw kantoor afleveren,
adviseren we u over de beste plaats voor het
apparaat en zorgen we ervoor dat het systeem naar
tevredenheid werkt. De airconditioninginstallaties
van Andrews Sykes zijn zo vormgegeven dat ze
onopvallend in de openbare ruimte opgaan. Ze zijn
veilig, betrouwbaar en eenvoudig in het gebruik.

0800 15010 andrewssykes.be
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Onze belofte aan u:
Bij elk contact met onze organisatie geven
wij u snel een deskundig advies.

KLANTENHANDVEST
PRAKTISCHE
OPLOSSINGEN
EN KLANTGERICHTE
ONDERSTEUNING
Andrews Sykes is een
onderneming van
wereldklasse op het
gebied van verhuur van
klimaatapparatuur. Met
onze producten en diensten
ondersteunen wij onze
klanten bij de uitdagingen
die zij in de dagelijkse praktijk
tegenkomen. Of het nu gaat
om een geplande situatie of
een noodgeval, wij zorgen
ervoor dat het zo snel,
deskundig, professioneel en
kostenbesparend mogelijk
wordt opgelost.
0800 15010 andrewssykes.be

Door onze strategisch gelegen locaties
kunnen wij binnen vier uur bij u zijn.
Onze adviseurs en technici zijn stuk voor
stuk uitstekend opgeleid op het gebied van
klimaatbeheersing.
Wij kijken goed naar uw specifieke situatie
en passen onze apparatuur hier op aan.
Wij houden een overzicht bij van de 		
aan u geleverde producten en diensten.
Alle apparatuur wordt bedrijfsklaar 		
afgeleverd.
Wij houden rekening met het milieu bij het
ontwerp en de werking van onze 		
apparatuur en onze diensten.
De apparatuur is energiezuinig en maakt
gebruik van milieuvriendelijke 		
koelmiddelen.
We werken continu aan het bijstellen en
verbeteren van onze aanpak. Om die
reden doen wij ook regelmatig 		
tevredenheidsonderzoek bij onze klanten.
We investeren continu in onze mensen,
in onderzoek en ontwikkeling, in producten
en diensten.

