SPECIALIST
IN ONTVOCHTIGINGSOPLOSSINGEN
VERTROUW OP DE
VAKKENNIS VAN
MARKTLEIDENDE
EXPERTS

Kantoor België:
Andrews Sykes,
Industrialaan 35
1702 Groot-Bijgaarden
tel: 02 - 464 93 80
fax: 02 - 463 32 81
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www.andrewssykes.be
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GROOT
ASSORTIMENT
ONTVOCHTIGERS

WIE
ZIJN WIJ?

Wij bieden oplossingen voor ieder klimaat- en
droogprobleem, van bouwdrogers en
luchtontvochtigers voor waterschade in huis tot
aan de planning, installatie en het onderhoud van
complexe installaties.

TOONAANGEVEND IN
BELGIE IN
ONTVOCHTIGINGSOPLOSSINGEN

ONZE OPLOSSINGEN
Andrews Luchtontvochtiging levert zowel
condensatiedrogers als adsorptiedrogers en biedt
daarmee een totaalpakket voor iedere situatie. Wij
zijn gespecialiseerd in onder meer de volgende
producten en services:

●

EXPERTS IN DE VERHUUR
VAN ALLE SOORTEN DROOGEN LUCHTONTVOCHTIGINGSAPPARATUUR
Andrews Luchtontvochtiging is onderdeel van
de Andrews Sykes Group, één van de grootste
verhuurders van klimaatapparatuur in Europa.
Dankzij de specifieke branchegerichte expertise
en vakkennis van onze technisch specialisten en
ondersteunend personeel kunnen we voor iedere
situatie een passende droogoplossing bieden,
zowel op grote als op kleine schaal.

VERHUUROPLOSSINGEN
VOOR DE KORTE EN DE
LANGE TERMIJN

●
●
●
●

Condensatie-ontvochtigers
Adsorptie-ontvochtigers
Vochtmetingen
Technische ondersteuning
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbare servicedienst

ONZE KLANTEN
Andrews Luchtontvochtiging heeft ruime ervaring
in vele marktsectoren, waaronder:
●
●
●
●
●
●
●

Bouw
Opslag en logistiek
Facility management
Petrochemische industrie
Industrie
Farmaceutische industrie
Brand- en waterschade

Andrews Sykes is al meer dan 40 jaar dé specialist
op het gebied van verhuur van droogoplossingen.
Vele klanten, waaronder bouwondernemingen,
opslagbedrijven en logistieke dienstverleners,
facility providers, de petrochemische industrie,
industriële en nutsbedrijven, laten zich graag hun
zorgen uit handen nemen door Andrews Sykes.

0800 15010 andrewssykes.be
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UITSTEKENDE
DIENSTVERLENING
DOOR VAKKUNDIGE
PROFESSIONALS

ONZE
MENSEN
ERVAREN
MENSEN,
PROFESSIONELE
OPLOSSINGEN

Wij kunnen een risicobeoordeling voor u opstellen
en de juiste methodieken en procedures bepalen
voor uw project. Zo weet u altijd precies wat
ons voorstel inhoudt en wanneer het wordt
uitgevoerd. Daarbij kunnen we desgewenst de
condities bewaken en zullen we geregeld een
bezoek brengen aan de locatie om zelfs de kleinste
verandering in omstandigheden in het oog te
houden en waar nodig direct actie te ondernemen.

SNELLE RESPONS
In noodsituaties staan er 24 uur per dag, 365
dagen per jaar adviseurs en technici voor u klaar.
Zij zullen uw oproep direct behandelen en zorgen
voor een snelle, effectieve oplossing. Ook met
algemene vragen kunt u op ieder moment van de
dag en nacht bij ons terecht. Wij adviseren u graag
als u bijvoorbeeld vragen heeft over welk systeem
u het best kunt kiezen, en beantwoorden met
plezier al uw technische vragen.

TOPKWALITEIT EN SERVICE
VAN HET ALLERHOOGSTE
NIVEAU – GEWOON
STANDAARD BIJ IEDERE
LEVERING
ONZE SPECIALISTEN
Bij Andrews Sykes leveren we meer dan alleen
ontvochtigingsapparatuur. Wij zetten onze
uitgebreide kennis en ervaring in om de allerbeste
oplossing te bieden. We hebben experts in dienst
op het gebied van drogen van bouwprojecten,
opslag en logistiek, pharmaceutische industrie,
voedselindustrie, (petro) chemische industrie en
brand- en waterschade.

Andrews Luchtontvochtiging is al jaren bijzonder
succesvol in het leveren van producten en service
van topkwaliteit. Wij behalen het ene succes na
het andere dankzij onze ervaren, vakkundige en
gemotiveerde professionals. Hun volledige inzet is
een van de factoren waarmee wij ons op de markt
voor bouwdrogers onderscheiden.

WIJ HELPEN U
MET UW PLANNING
Onze dienstverlening verloopt als volgt. Een
technisch specialist van Andrews Sykes komt op
locatie bij uw bedrijf uw wensen en behoeften
inventariseren, op basis van uw eisen ten aanzien
van temperatuur en luchtvochtigheid. Zodra dit
is afgestemd kan er al snel een oplossing worden
geïmplementeerd.

0800 15010 andrewssykes.be
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ONZE
FACILITEITEN

Onze technici demonstreren daarna ter plaatse hoe
u het apparaat zo veilig en efficiënt mogelijk kunt
gebruiken, voor maximaal rendement. Uiteraard
kunt u ook daarna dag en nacht met uw vragen bij
ons terecht.

LANDELIJKE
SPREIDING
ANDREWS SYKES STAAT
ALTIJD VOOR U KLAAR
Het gehele jaar door staan er 24 uur per dag
deskundige medewerkers voor u klaar om u
te helpen in noodgevallen of voor technische
ondersteuning. Ook met meer algemene vragen
kunt u hen altijd bellen, zoals voor advies over het
beste systeem voor uw situatie. Uw telefoontje
wordt direct beantwoord, en u wordt vriendelijk en
professioneel geholpen.

RUIME VOORRAAD EN ALTIJD
DICHT BIJ U IN DE BUURT
Andrews Sykes heeft vestigingen door het hele
land. Daardoor bent u ervan verzekerd dat er altijd
wel een vestiging in de buurt is, met deskundig
personeel en een breed assortiment aan droogapparatuur. Uw luchtvochtigheidsbeheersingssysteem wordt efficiënt afgeleverd en vakkundig
voor u geïnstalleerd.

PRAKTISCHE
OPLOSSINGEN
VOOR IEDER
VOCHTPROBLEEM

ONLINE SERVICE
Onze website wordt regelmatig geactualiseerd.
Hier vindt u technische informatie over onze
producten en diensten. Bovendien kunt u op onze
website live ‘chatten’ met onze medewerkers.

We werken voortdurend aan verbetering van
onze apparatuur en investeren in de allernieuwste
technologie om de energiezuinigheid van onze
systemen te optimaliseren. Op meerdere locaties
verspreid over het hele land bevinden zich depots
van Andrews Sykes, zodat we direct kunnen
inspelen op iedere vraag. In ieder depot wordt het
totale assortiment aan apparatuur op voorraad
gehouden. Waar en wanneer u ons ook belt,
streven wij ernaar om u indien gewenst binnen
vier uur de benodigde apparatuur te leveren, dat
vervolgens vakkundig wordt geïnstalleerd door een
van onze technisch specialisten.

0800 15010 andrewssykes.be
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DROOGSPECIALISTEN VOOR
INGEWIKKELDE OPDRACHTEN
Dankzij jarenlange en diepgaande branchegerichte
ervaring beschikt Andrews Sykes over de juiste
expertise om ook de meer complexe en veeleisende
bouwprojecten te kunnen verzorgen. Wij staan voor
u klaar om precies de juiste oplossingen te bieden
voor omgevingen waarin luchtvochtigheidsbeheersing een kritieke factor is, zoals bij:
●
●
●
●
●
●

DÉ SPECIALIST
IN BOUWONTVOCHTIGING

BOUW
OPLEVERINGSDATUM HALEN
ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

het uitharden van cement of beton;
stucwerk;
(brandwerende) gipsplaten;
betimmering/houten vloeren, laminaat en parket;
specialistische (industriële) vloerafwerkingen;
specialistische (industriële) wandbedekking.

Kortom, wij leveren gerichte expertise in iedere
omgeving waarin een nauwkeurige afregeling van
temperatuur en luchtvochtigheid van essentieel
belang is.

KLIMAATBEWAKING IN
KWETSBARE RUIMTES
In een specialistische bouwomgeving is het van
belang dat de luchtvochtigheidswaarden worden
gecontroleerd en bewaakt. Andrews Sykes kan
voor u een combinatie inzetten van drogers en
verwarmingstechnieken. Zo wordt tegelijkertijd de
lucht ontvochtigd en de omgevingstemperatuur
verhoogd, waardoor de droogtijd wordt bekort.

Bovendien kunnen we zorgen voor een efficiënte
bewaking en registratie van de omgeving
gedurende de looptijd van het project. Zo
voorkomen we dat er plotselinge veranderingen
optreden in temperatuur of luchtvochtigheid,
waardoor schade zou kunnen ontstaan aan
kwetsbare materialen.

VOOR IEDERE OPDRACHT DE
JUISTE APPARATUUR
Bij Andrews Sykes werken specialisten met
gedegen kennis betreffende vochtproblemen
tijdens het bouwproces. Wat uw wensen en
behoeften ook zijn, u krijgt van ons een oplossing
op maat. Zo kunt u er met een gerust hart
op vertrouwen dat de ervaren medewerkers
van Andrews Sykes u zullen voorzien van een
totaalpakket vanaf advies tot en met levering en
installatie.

ACCESSOIRES
Iedere locatie is weer anders, en voor iedere
opdracht zijn ook weer andere bijkomende
producten nodig. Dankzij ons uitgebreide
assortiment aan accessoires zijn wij op iedere
eventualiteit voorbereid. Of het nu gaat om
verlengde buizen, thermostaten of automatische
luchtvochtigheidsregelaars, wij beschikken over de
hulpmiddelen die nodig zijn om het droogproces te
bespoedigen.

0800 15010 andrewssykes.be
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SPECIALISTEN IN
LUCHTVOCHTIGHEIDS
BEWAKING
Andrews Sykes heeft een lange geschiedenis in
het oplossen van problemen voor toepassingen
waarbij vocht en opslag een rol spelen.
Enkele voorbeelden zijn:

SPECIALISTISCHE
APPARATUUR OM
UW PRODUCTEN
TE BESCHERMEN

OPSLAG EN
LOGISTIEK
OPTIMALE
LUCHTVOCHTIGHEID

●
●

●
●
●
●
●

levensmiddelen;
papieren en in kartonnen dozen opgeslagen
producten;
militaire apparatuur;
gevoelige elektronica;
documentatie;
containers;
tijdelijke behuizing.

Bovendien kunnen we zorgen voor een efficiënte
bewaking en registratie van de omgeving
gedurende de looptijd van het project. Zo
voorkomen we dat er plotselinge veranderingen
optreden in temperatuur of luchtvochtigheid,
waardoor schade zou kunnen ontstaan aan
kwetsbare producten.

WANNEER OPSLAGCONDITIES
VAN KRITIEK BELANG ZIJN
Dankzij onze ruime ervaring weten wij bij Andrews
Sykes precies hoe we het luchtvochtigheidsniveau
moeten regelen in grote opslagfaciliteiten waar
de juiste relatieve luchtvochtigheid van cruciaal
belang is voor de bescherming van producten
en apparatuur. In magazijnen waar bijvoorbeeld
hygroscopische levensmiddelen worden
opgeslagen, zetten wij een ontvochtigingsoplossing
in die er garant voor staat dat deze producten
onder de juiste condities worden bewaard.

ONDERSTEUNING EN
DESKUNDIG TECHNISCH
ADVIES OP LOCATIE
Welk systeem voor uw situatie het meest geschikt
is, komen we bij u in het bedrijf vaststellen. Na een
inventarisatie
geven onze
technisch
specialisten
advies over de
meest passende
oplossing.
Daarbij wordt
in het bijzonder
rekening
gehouden met
alle veiligheidsaspecten, en alle eisen ten aanzien
van gezondheid, veiligheid en milieu worden
uiteraard stipt nageleefd. Wij zijn officieel erkend
door vele industriële organen – hét bewijs dat onze
beroepspraktijk sectorbreed wordt erkend.

0800 15010 andrewssykes.be
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LUCHTONTVOCHTIGING
IN KANTOOROMGEVINGEN

LUCHTVOCHTIGHEIDSBEWAKING IN LEEGSTAANDE
KANTOORPANDEN

FACILITY
MANAGEMENT
ZORGEN VOOR
EEN BETERE
WERKOMGEVING

Wanneer kantoorpanden langere tijd leeg komen te
staan, kan een hoge luchtvochtigheid voor
problemen zorgen. Meestal wordt dit bestreden
door de airconditioning in het pand dag en nacht
aan te laten staan voor een warm en droog klimaat.
Uit eigen onderzoek bij Andrews Sykes is gebleken
dat de luchtvochtigheid bij veel lagere
temperaturen kan worden bewaakt wanneer de
airconditioning uit wordt gezet en daarvoor in de
plaats een ontvochtigingssysteem wordt gebruikt.
Daarmee kan een besparing worden gerealiseerd
van wel 75% op de energiekosten voor de
airconditioning. Bovendien is dit een veel
milieuvriendelijker oplossing doordat de uitstoot
van CO2 sterk wordt verminderd.

ANDREWS SYKES ZET ZICH IN
VOOR EEN BETER MILIEU
Bij Andrews Sykes zijn we ons bewust van onze
verantwoordelijkheid. In goed overleg met u zetten
we ons in voor een verantwoorde klimaatbeheersing in uw pand. Dat doen we bijvoorbeeld

DROOGOPLOSSINGEN
IN NOODGEVALLEN
Helaas kunnen zich altijd rampen of onvoorziene
gebeurtenissen voordoen waardoor schade kan
ontstaan aan uw waardevolle bezittingen. Bij
Andrews Sykes begrijpen wij hoe belangrijk het is
om snel actie te ondernemen in situaties waarin
water binnendringt in een gebouw. Dat kan
bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van een overstroming of door lekkende buizen en pijpleidingen.
Als marktleider in België beschikken wij over de
grootste voorraad bouwdrogers. Deze worden
geleverd vanuit onze vestiging in België, waardoor
wij altijd snel kunnen leveren en installeren.

door apparatuur te gebruiken waarmee u kunt
besparen op de energiekosten, door vermindering
van geluidsoverlast en door eventuele vervuiling
tot een minimum te beperken. Daarnaast
investeren we voortdurend in schonere, stillere en
zuiniger systemen.

0800 15010 andrewssykes.be
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GESPECIALISEERDE
INDUSTRIELE
DROOGOPLOSSINGEN
MET VEILIGE EN
BETROUWBARE
APPARATUUR

INDUSTRIE
AANTOONBAAR
SUCCES
BIJ GROTE
INSTALLATIES

Dit zijn voorbeelden van industriële toepassingen
die we tegenkomen. Wij bieden gespecialiseerde en
succesvolle droogoplossingen voor tankers en
zeeschepen, klimaat- en luchtvochtigheidsbeheersing tijdens groot onderhoud. Zo zorgen
wij ook voor droogoplossingen bij hersteloperaties
in productiebedrijven of wanneer operaties
anderszins moeten worden stilgelegd. Tevens
bieden wij oplossingen bij verduurzamings-,
uithardings- en nabehandelingsprocessen.

SPECIALE PAKKETTEN
Wij bieden totaalpakketten voor droogoplossingen
inclusief alle randapparatuur en accessoires,
zoals adsorptiedrogers, verwarmingsapparatuur,
tijdelijke leidingsystemen en fluisterstille
generatoren.

DROOGOPLOSSINGEN VOOR
TANKERS EN ZEESCHEPEN
Het aanbrengen van een speciale beschermcoating
op tankers en andere schepen stelt bijzonder hoge
eisen aan de luchtvochtigheidsbeheersing.
Andrews Sykes biedt een serie adsorptiedrogers
met een capaciteit variërend van 300 m3/uur tot
6.000 m3/uur en verwarmingsapparatuur om
tijdens de werkzaamheden te zorgen voor de
gewenste klimaat- en luchtvochtigheidscondities.

KRACHTIGE APPARATUUR
VOOR INDUSTRIELE
TOEPASSINGEN
Andrews Sykes staat de Belgische industrie al
ruim 40 jaar terzijde met kennis en betrouwbare
apparatuur, zowel op afspraak als in noodgevallen.
We kunnen iedere uitdaging aan, onder alle
weersomstandigheden, zelfs wanneer het kwik
ver onder het vriespunt zakt.

0800 15010 andrewssykes.be
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ENERGIESECTOR
VAN HULP OP DE
KORTE TERMIJN
TOT VERHUURPROJECTEN
VOOR DE LANGE
TERMIJN

DROOGOPLOSSINGEN VOOR
WERKENDE EN
BUITEN BEDRIJF
GESTELDE
KRACHTCENTRALES

GENERATOREN EN TURBINES
Kolen-, gas-, olie- en kerncentrales dienen te
worden beschermd tegen de gevolgen van een te
hoge vochtigheidsgraad, waardoor corrosie zou
kunnen ontstaan. Goede bescherming van deze
kwetsbare machines voorkomt problemen bij het
opnieuw opstarten en zorgt voor bekorting van de
tijd dat de centrale buiten bedrijf is.

SYSTEMEN
Andrews Sykes biedt adsorptiedrogers met een
capaciteit variërend van 300 m3/uur tot 6.000 m3/
uur en ventilatiesystemen met een luchtstroming
variërend van 1.700 m3/uur tot 80.000 m3/uur.
Bovendien leveren wij randapparatuur en
accessoires zoals flexibele buizen, kabels en
transformators.

GEPLANDE EN ONVERWACHTE
STROOMONDERBREKINGEN
Wanneer elektriciteitscentrales niet in bedrijf zijn,
kan er roestvorming of aantasting ontstaan in een
groot aantal onderdelen. De centrale kan
bijvoorbeeld worden stilgelegd vanwege geplande
of onvoorziene onderhoudswerkzaamheden, of als
gevolg van seizoensgebonden vraaggestuurde
productiedaling. In dergelijke gevallen is het van
essentieel belang dat kwetsbare onderdelen
worden beschermd.

0800 15010 andrewssykes.be
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24-UURSONDERSTEUNING BIJ BRANDEN WATERSCHADE

CALAMITEITENSERVICE
DESKUNDIGE HULP
BIJ BRAND- EN
WATERSCHADE –
VERHUURSERVICE
24 UUR PER DAG
BEREIKBAAR

DE PROCEDURE
Ontvochtiging is een essentiële stap in ieder proces
van waterschadeherstel. Luchtontvochtiging
verlaagt het vochtgehalte door het natuurlijke
proces van verdamping sterk te versnellen.
Bij deze procedure worden ontvochtigers
geselecteerd met ruim voldoende capaciteit en op
strategische plaatsen binnen de getroffen ruimtes
van het pand opgesteld.

KLIMAATBEWAKING IN
KWETSBARE RUIMTES

ONZE SERVICE
Andrews Sykes is toonaangevend in de markt
wanneer het gaat om het leveren van kennis en
expertise op het gebied van verhuurservice bij
waterschade. Onze deskundige medewerkers staan
het hele jaar door, 24 uur per dag voor u klaar. Of u
nu belt voor een overstroomde kelder, opslaghal of
elektriciteits-centrale, Andrews Luchtontvochtiging
heeft een uitgebreid gamma aan oplossingen om
uw probleem te verhelpen.

Tijdens het droogproces is het van belang dat de
luchtvochtigheidswaarden zorgvuldig worden
gecontroleerd en bewaakt. Andrews Sykes kan
voor u een combinatie inzetten van verwarmingsen ontvochtigingstechnieken. Daarbij verhogen we
de omgevingstemperatuur en wordt vervolgens de
lucht ontvochtigd om het droogproces te
versnellen. Tijdens de voortgang van het project
kunnen we blijven zorgen voor een efficiënte
bewaking van de omgeving. Zo voorkomen we dat
er plotselinge veranderingen optreden in
temperatuur of luchtvochtigheid.

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.

