Wij houden het koel

Kundig en flexibel
Koelkracht is een flexibel bedrijf met meer dan 10 jaar
ervaring in het bouwen van koel- en vriescellen
van klein maatwerk tot grote volumes.
Wij installeren airco’s, warmtepompen en
produceren koel- en vriesaanhangers.

advies
verkoop
uit voering
onderhoud & ser vice

Koel- en vriescellen
Of u nu actief bent in de horeca, groente & fruit,
vlees, vis of zuivel, Koelkracht biedt flexibele
oplossingen voor uw opslag. W ij bouwen cellen
passend vrijwel in elke bestaande ruimte.

Airco’s en w armtepompen
Uw klanten en medewerkers verdienen ruimtes
waar het prettig vertoeven is.
Koelkracht heeft energiezuinige oplossingen
voor klimaatbeheersing. W ij installeren airco’s
en warmtepompen van alle gerenommeerde
merken, van split-unit tot VRV.

Koel- en vriesaanhangers
Voor het geconditioneerd transport van uw
p r o d u c t e n b i e d e n wi j k o e l - e n v r i e s a a n h a n g e r s
geheel aangepast aan uw wensen.

Maatwerk is onze specialiteit van grootvolume tot minicel
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Wij houden het koel
In tijd van nood
Bij een calamiteit kunnen wij binnen
enkele uren ter plaatse zijn met een koelof vriesaanhanger. Hiermee kunt u uw
producten veilig stellen.

Wat biedt Koelkracht:
* Flexibele maatvoering
* Slimme ideeën
* Energiezuinige oplossingen
* De beste materialen
* Korte levertijden
* Meer dan 10 jaar ervaring
* 24 uur servicedienst

Mobiele apparatuur
In geval van langdurige uitval van uw
vries- of koelcel kunnen wij ter plaatse
komen met mobile apparatuur zodat
gedurende de reparatieperiode de ruimtes
gekoeld blijven.

Service en onderhoud
Over service moet je niet praten
maar gewoon doen.
Wij realiseren ons dat koeling van
uw kostbare producten essentieel is
voor uw bedrijfsvoering.
Koelkracht is 24 uur per dag
bereikbaar en een snelle reactie bij
eventuele storingen is vanzelf
sprekend.

Verplaatsbare cellen
Tijdens een verbouwing bieden wij
verplaatsbare koel- en vriescellen
waarover u tijdelijk kunt beschikken.
Ze zijn ook geschikt voor buitenopstelling.
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