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WIE
ZIJN WIJ ?
DE SPECIALIST
IN KOELOPLOSSINGEN

CHILLEROPLOSSINGEN VOOR
ELKE SITUATIE
Andrews Sykes Chiller Verhuur levert betrouwbare
topapparatuur op het gebied van koeling. We zijn
gespecialiseerd in de volgende producten:
- Koudwaterchillers
- Chillers voor lage temperaturen
- Luchtbehandelingssystemen
- Fan coils
- Een breed assortiment accessoires

ONZE KLANTEN
Andrews Sykes Chiller Verhuur heeft brede ervaring
opgedaan in diverse sectoren van de zakelijke markt
en levert apparatuur voor onder andere de volgende
afnemers:

OPLOSSINGEN
OP MAAT VAN DÉ
SPECIALIST IN
DE VERHUUR
VAN TIJDELIJKE
KOELAPPARATUUR

SPECIALIST IN DE BENELUX
Andrews Sykes Chiller Verhuur is de meest
gespecialiseerde verhuurder van chillerverhuur in de
Benelux. Als onderdeel van de Andrews Sykes Group,
één van de grootste verhuurbedrijven van Europa, zijn
wij in staat u de beste apparatuur en het beste advies
te leveren voor uw specifieke situatie.

- Installateurs
- IT & Telecom
- Beurzen en evenementen
- Process Engineering
- Voedsel- en drankindustrie

- Facilities Management
- Gezondheidszorg
- Overheidsinstanties
- Petrochemische industrie
- Farmaceutische industrie

DE KRACHT VAN
ANDREWS SYKES
Als marktleider is het ons doel om onze klanten zo snel,
kostenbesparend en professioneel mogelijk te helpen
bij het vinden van de optimale koeloplossing.

RUIM 40 JAAR ERVARING
Andrews Sykes zorgt al ruim 40 jaar voor een
prettig binnenklimaat bij gemeenten, winkeliers,
zorginstellingen en IT-bedrijven. Duizenden klanten
gingen u al voor en genoten van onze eersteklas
apparatuur en onze uitgebreide dienstverlening. 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.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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ONZE
MENSEN

TOEGEWIJDE
MEDEWERKERS
MET ERVARING OP
UW VAKGEBIED
WIJ HOUDEN REKENING MET
DE LANGE TERMIJN
Voordat we een koelinstallatie bij u installeren, analyseren we of deze op zowel de korte als lange termijn
voldoet aan uw behoeften. We garanderen dat alle
systemen die wij bij u installeren, krachtig genoeg of
aanpasbaar zijn om eventuele toekomstige wijzigingen
in uw omstandigheden het hoofd te bieden.

MEER DAN ALLEEN VERHUUR

HET JUISTE
TEAM VOOR
DE PERFECTE
OPLOSSING

Bij Andrews Sykes Chiller Verhuur werken professionals
die hun sporen in de branche ruimschoots hebben
verdiend. Wij weten waar we het over hebben en
kunnen u dan ook meer bieden dan alleen het
verhuren van chillers. Bij ons kunt u rekenen op een
totaalpakket, met onder andere een advies over
welk systeem voor u de beste keuze is, de volledige
installatie, het onderhoud en een klantenservice die
24 uur per dag voor u klaar staat.

WIJ STAAN KLAAR OM
U TE HELPEN
In noodgevallen staan er 24 uur per dag, 7 dagen
per week en 365 dagen per jaar specialisten tot
uw beschikking die hun uiterste best doen om een
oplossing te vinden. U kunt ook voor meer algemene
zaken op ieder moment contact met ons opnemen,
bijvoorbeeld als u advies wilt over de keuze voor het
juiste systeem of als u technische vragen heeft.

ONS TOEGEWIJDE TEAM
STAAT GRAAG VOOR U KLAAR
Al onze mensen zijn opgeleid in alle onderdelen van
de koelbranche. Zowel technici als de medewerkers
van de klantenservice werken allemaal samen aan één
gemeenschappelijk doel: u een uitstekende service
verlenen.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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ONZE VOORZIENINGEN
VOLLEDIG
UITGERUST OM
U SNEL TE KUNNEN BEDIENEN

DE KLANTENSERVICE STAAT
DAG EN NACHT VOOR U KLAAR
Alle chillers krijgen regelmatig een onderhoudsbeurt en
worden voor de installatie uitgebreid getest. Hierdoor
is de kans zeer klein dat er tijdens de verhuurperiode
storingen optreden. Mocht er toch wat gebeuren of
heeft u een noodsituatie waardoor u acuut een chiller
nodig heeft? Dan staan onze deskundige medewerkers
24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Maar
ook voor een goed huuradvies of een technische vraag
mag u ons altijd bellen.

ONLINE SERVICE

KLANTGERICHTE
ONDERSTEUNING
VANUIT
CENTRALE
LOCATIES

Uiteraard kunt u voor de meeste informatie ook terecht
op onze website. Deze wordt regelmatig geactualiseerd
en biedt u een uitgebreid overzicht van ons aanbod, de
technische mogelijkheden en onze dienstverlening.

LEVERING BINNEN ACHT UUR
Andrews Sykes beschikt over een uitgebreid
assortiment chillers en alle middelen om ze efficiënt te
leveren en deskundig te installeren. Daarbij staan wij
garant voor een snelle levering. Dankzij vestigingen op
diverse strategisch gelegen locaties in het land kunnen
wij binnen acht uur na uw aanvraag ter plaatse zijn met
een oplossing op maat.

WE BLIJVEN INNOVEREN
Bij Andrews Sykes werken wij altijd aan de verbetering
van onze apparatuur. We investeren regelmatig in nieuwe
technologieën, zodat onze apparatuur steeds efficiënter
wordt en steeds beter voldoet aan uw verwachting.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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FACILITIES
MANAGEMENT
VOLLEDIGE
ONDERSTEUNING
VOOR FACILITAIRE
DIENSTVERLENERS

ALLES WORDT
VOOR U
GEREGELD

Uiteraard zijn de installatie en het onderhoud
gedurende de huurperiode hierin volledig
inbegrepen.

COMPLEET GELEVERD
Elk koelsysteem wordt compleet geleverd, dus inclusief
alle benodigde extra apparatuur, zoals luchtbehandelingssystemen, warmtewisselaars, pompsets, kabel- en
leidingwerk en superstille generatoren. Daarnaast
bieden we ook uitgebreide service op het gebied van
noodplanning en bedrijfscontinuïteit, afgestemd op de
behoeften van uw klanten.

24 UUR PER DAG TOT
UW DIENST
Wij bieden een klantenservice die daadwerkelijk
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
is. Dit biedt u de zekerheid dat uw koeling niet
onderbroken wordt gedurende geplande
onderbrekingen of bij calamiteiten.

OPLOSSINGEN VOOR
ELKE SITUATIE
Als facilitair dienstverlener is betrouwbare, efficiënte
klimaatbeheersing een vitaal onderdeel van de service
die u uw eigen klanten biedt. Het is dan ook logisch
dat u veel waarde hecht aan een snelle, doeltreffende
dienstverlening wanneer u tijdelijke koeloplossingen
nodig heeft. Bij Andrews Sykes bent u dan aan het
juiste adres. Zowel bij geplande onderhoudsbeurten
als in noodgevallen kunnen wij de apparatuur én
personele ondersteuning leveren. Dit betekent dat we
de koelsystemen namens onze klanten op iedere locatie
kunnen beheren - ook bij uw klanten – en rechtstreeks
contact onderhouden met de mensen ter plekke.

VERSCHILLENDE VESTIGINGEN
We hebben verschillende vestigingen op centrale
locaties door het hele land zodat we u altijd en overal de
juiste apparatuur kunnen leveren. Ons doel is dat we
indien gewenst binnen acht uur na uw aanvraag ter
plaatse zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365
dagen per jaar.

DESKUNDIG OP UW VAKGEBIED
Onze specialisten helpen u graag met een oplossing
op maat. Met onze kennis en ervaring weten wij
precies wat nodig is om voor u een totaalpakket
samen te stellen voor uw specifieke situatie.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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IT & TELECOM
WIJ HOUDEN UW
KWETSBARE
IT-OMGEVING
KOEL
SPECIAAL VOOR
TELECOMMUNICATIE

UW ONMISBARE
COMPUTER
APPARATUUR
IN VEILIGE
HANDEN

Ook telecommunicatieapparatuur heeft haar eigen
specifieke eisen als het gaat om de ideale omgeving.
Bij Andrews Sykes hebben we de ervaring en de
apparatuur om een oplossing te vinden voor al uw
koelwensen.

WE ZIJN SNEL BIJ U

WAARBORG DE CONTINUÏTEIT
VAN UW BEDRIJFSPROCESSEN
Data- en communicatieapparatuur is onmisbaar voor
elke modern bedrijf. Dergelijke hardware is echter
gevoelig en kan alleen naar behoren functioneren
als de temperatuur binnen een bepaalde marge blijft.
Dankzij onze ervaring in de IT- en telecombranche
kunnen wij doeltreffende koeloplossingen bieden om
computerapparatuur het hele jaar door operationeel te
houden.

Dankzij ons uitgebreide landelijke netwerk kunnen we
direct op iedere situatie inspelen, of het nu gaat om
een geplande aanvraag of een noodgeval. Op elke
vestiging beschikken we over een compleet assortiment
koeloplossingen, waardoor u verzekerd bent van
een snelle en bedrijfsklare levering. Ieder apparaat
wordt voor installatie uitgebreid getest en vervolgens
gedurende de gehele verhuurperiode regelmatig
onderhouden door onze technici.

OPLOSSINGEN VOOR
DATASERVERS
Bij Andrews Sykes beschikken we over gespecialiseerde
chiller-apparatuur die toegespitst is op de IT-branche.
Door onze stille fancoilunits te koppelen aan een
luchtgekoelde chiller, heeft u de ideale combinatie
om data- en IT-servers het hele jaar door op de juiste
temperatuur te houden.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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BEURZEN
EN EVENEMENTEN
ZORG VOOR
COMFORT BIJ
IEDERE
GELEGENHEID

snel mogelijk een noodkoelingssysteem neer, zodat uw
gasten ongestoord verder kunnen genieten.

ONOPVALLENDE, ZEER STILLE
APPARATUUR
Koelapparatuur moet niet alleen doeltreffend werken,
maar bij een belangrijk evenement ook onzichtbaar in
de omgeving opgaan. De chillers van Andrews Sykes zijn
modern vormgegeven en zowel onopvallend van uiterlijk
als zeer stil in het gebruik.

HUUR INCLUSIEF BEMANNING
Andrews Sykes biedt u een bemande service op locatie,
waarbij we gedurende de gehele duur van
het evenement aanwezig zijn om de apparatuur te
bedienen. Dit betekent dat we de instellingen direct
kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Hiermee
bent u verzekerd van optimaal comfort bij iedere
gelegenheid.

IJSBANEN

COMPLETE OPLOSSINGEN
VOOR VOLDOENDE KOELING

WIJ ZORGEN
ERVOOR DAT UW
GASTEN ZICH
PRETTIG VOELEN

Zelfs voor het organiseren van een ijsbaanevent kunt
u een beroep doen op Andrews Sykes. We bieden een
uitgebreide range oplossingen voor zowel het ontwerp
als het onderhoud van ijsbanen. De chillers van Andrews
Sykes zijn gemaakt om, zowel binnen als buiten en
zowel in permanente als tijdelijke toepassingen, de
perfecte vloeistoftemperatuur voor de vorming van ijs
tot stand te brengen.

Als de temperatuur gedurende de zomermaanden
stijgt, kan het in tijdelijke verblijfruimtes voor zowel het
personeel als de gasten al snel ondraaglijk warm worden.
Dan kiest u een koelsysteem van Andrews Chillers. Of
het nu gaat om een festivaltent, een beurstand of een
tentoonstellingsruimte, onze koeloplossingen zorgen
ervoor dat uw gasten ten volle van het evenement
kunnen genieten.

NOODKOELING
Natuurlijk is een goede voorbereiding het halve werk.
Maar als u merkt dat een onverwachte stijging van de
buitentemperatuur uw evenement dreigt te bederven,
neem dan direct contact met ons op. Wij zetten dan zo

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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WAARBORG DE
CONTINUÏTEIT
VAN UW
PRODUCTIEPROCES

PROCESS
ENGINEERING
OPLOSSINGEN
VOOR IEDERE
BEDRIJFSSITUATIE

BREDE ERVARING IN DE
INDUSTRIE
Andrews Sykes beschikt over koelspecialisten met
specifieke ervaring in de industriële sector. Onze
adviseurs weten dat voor elke locatie specifieke eisen
gelden en komen langs voor een gratis en vrijblijvende
inventarisatie. Op basis hiervan stellen wij graag het
ideale pakket voor u samen. Hierbij is het goed om te
weten dat wij preferred supplier zijn bij een groot aantal
instellingen. Dit vormt het bewijs dat onze professionele
werkwijze breed wordt erkend. Hieronder valt ook het
opstellen van werkplannen en risicobeoordelingen,
waarin we tot in detail onze plannen voor uw installatie
uiteenzetten.

WELKE VOORWAARDEN
WILT U?
WIJ WAARBORGEN HET
PRODUCTIEPROCES
Andrews Sykes biedt een compleet assortiment koeloplossingen voor fabrieken, productielocaties en andere
industriële toepassingen. Wij helpen u uw productie op
het juiste spoor te houden wanneer de temperatuur
onverwachts stijgt of wanneer een bestaand koelsysteem
is uitgeschakeld tijdens geplande onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

Bij de huur van een koelysteem heeft u de keuze
uit kort- of langlopende pakketten die flexibel aan
uw wensen kunnen worden aangepast. Zonder
investeringen is dit de goedkoopste manier om uw
bedrijf op een optimale manier draaiende te houden.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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ALLES IN HET
BELANG VAN
VOEDSEL
VEILIGHEID

VOEDSELEN DRANKINDUSTRIE
BEWEZEN
SUCCES IN
PRODUCTIE EN
OPSLAG

bij noodsituaties of om de voorbereiding op onvoorziene
gebeurtenissen, Andrews Sykes biedt u exact de
apparatuur die u nodig heeft om in te kunnen spelen op
tijdelijke temperatuursschommelingen. De chillers voor
lage temperaturen zijn speciaal ontwikkeld voor het
terugbrengen van ruimtetemperaturen tot -10°C.
Ze kunnen worden gebruikt in koelcellen en voor
productieprocessen waarbij lage temperaturen zijn
vereist en voor de opslag van voedsel. Zo hoeft u
zich geen zorgen meer te maken over bederfelijke
voedingswaren zoals chocola, zuivelproducten,
verse groenten, diepvriesproducten en andere
levensmiddelen.

PIEKBELASTING
Andrews Chillers Hire helpt u graag een voedselveilige
omgeving te creëren en deze in stand te houden.
Wij zorgen ervoor dat gekoelde opslagfaciliteiten op
de juiste temperatuur blijven en kunnen normale
opslagplaatsen tijdelijk in gekoelde opslagplaatsen
veranderen om piekperiodes het hoofd te bieden.

VOEDSELVEILIGE APPARATUUR
Uiteraard gelden voor alle apparatuur van Andrews
Sykes de strengste normen op het gebied van veiligheid
en hygiëne.

WIJ ADVISEREN U GRAAG
DE BETROUWBARE OPLOSSING
VOOR UW BEDRIJF
Als u te maken heeft met de productie en opslag van
snel bedervende voedingsmiddelen en drank, heeft u
betrouwbare systemen nodig die de voedselveiligheid
garanderen. Ook bij eventuele storingen in het
productieproces. Andrews Sykes begrijpt dit als geen
ander en biedt u daarom een uitgebreid assortiment
koelingsopossingen voor de voedsel- en drankindustrie.

Onze adviseurs beschikken over ruime kennis en
ervaring op het gebied van koeloplossingen voor de
drank- en voedselverwerkingsindustrie. We helpen
u graag met geplande aanvragen of noodsituaties.
Ook geven we technische adviezen en bieden we
ondersteuning bij geplande werkzaamheden.

CHILLERS VOOR LAGE
TEMPERATUREN
Onze complete chillerverhuurpakketten bieden
krachtige oplossingen voor de productie, de verwerking
en de opslag van voedingsmiddelen en drank. Of het nu
gaat om een geplande aanvraag, om de ondersteuning

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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GEZONDHEIDSZORG
CONTROLE OP
KRITIEKE
OMGEVINGEN
EN APPARATUUR

KOELSYSTEMEN
DIE VOLDOEN
AAN DE
STRENGSTE
EISEN

KENNIS EN ERVARING
IN DE ZORG
Goede koeling kan in de zorg van levensbelang zijn. De
systemen die hiervoor zorgen, moeten dan ook voldoen
aan de hoogste eisen op het gebied van vermogen,
hygiëne en betrouwbaarheid. Andrews Sykes heeft een
jarenlange kennis en ervaring opgebouwd in de zorg.
Onze gespecialiseerde adviseurs komen graag langs om
de zorglocatie te inspecteren en een gericht advies uit te
brengen. Of het nu gaat om een verzorgingstehuis, een
kliniek, een operatiekamer of een tijdelijk mortuarium, wij
leveren u de meest efficiënte oplossing.

CALAMITEITENSERVICE

ALS DE JUISTE
OMSTANDIGHEDEN VAN
LEVENSBELANG ZIJN

Elk systeem wordt ondersteund door een op de
gezondheidszorg afgestemde calamiteitenservice
die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per
jaar bereikbaar is. Aangezien hygiëne in een klinische
omgeving van levensbelang is, krijgen onze apparaten
voor installatie een onderhoudsbeurt en worden ze
gedurende de gehele huurperiode regelmatig
onderhouden.

In veeleisende zorgomgevingen is het belangrijk dat
mensen zich prettig voelen. Maar ook voor u, als
aanbieder van zorg, is het goed om te laten zien dat u
goed voor uw cliënten zorgt en daarbij niets aan het
toeval overlaat. Medische apparatuur is vaak gevoelig
en kan alleen goed en veilig functioneren als de
temperatuur binnen een bepaalde marge blijft. In een
ziekenhuisomgeving mag het koelsysteem het nimmer
laten afweten. Mocht dat toch het geval zijn, dan is het
goed om te weten dat Andrews Sykes direct met een
krachtige, doeltreffende oplossing kan komen.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl
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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.

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.

0900 26 37 397 andrewssykes.nl

