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DE ERVARING OM 
IEDERE UITDAGING OP 
VERWARMINGSGEBIED 
HET HOOFD TE 
KUNNEN BIEDEN

WIE
ZIJN WIJ ?

Andrews Sykes gekozen om voor een prettig 
binnenklimaat te zorgen. U kunt erop vertrouwen dat 
Andrews Sykes de juiste oplossing voor u ontwikkelt, 
of het nu gaat om een eenvoudig apparaat dat een 
klein kantoor moet verwarmen of om een complexe 

installatie 
om het 
droogproces 
van een 
bouwproject 
met meerdere 
verdiepingen 
te versnellen.

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

- Direct en indirect gestookte heaters
- Verwarmingsapparatuur op elektriciteit,  
 olie of gas.
- Toebehoren zoals slangen, brandstoftanks en  
 thermostaten
- Brandstofbeheer, installatie en 24 uur per dag  
 ondersteuning van de servicedienst
- GSM-storingsmelders

VOOR WIE DOEN WIJ HET?
Andrews Sykes heeft brede ervaring opgedaan 
in diverse sectoren van de zakelijke markt, 
waaronder:

- De bouw - Kantoren
- Winkels en vrijetijdsbesteding - Industrie
- Beurzen en evenementen - Opslag

DE KRACHT VAN  
ANDREWS SYKES
Ons doel is om onze klanten een veilige, snelle, 
professionele en deskundige oplossing te bieden 
voor de uitdagingen die zij op verwarmingsgebied 
tegenkomen.

PIONIERS IN 
WARMTEVERHUUR
Andrews Sykes is een onderdeel van de Andrews 
Sykes Group. Wij zijn de grootste leverancier van 
verwarmingsapparatuur in de Benelux en we 
beschikken over een ongeëvenaarde ervaring in het 
creëren van doeltreffende oplossingen van welke 
omvang of op welke schaal dan ook.

VAN EENMALIGE VERHUUR 
TOT UITGEBREIDE 
INSTALLATIES
Wij zorgen er al 40 jaar voor dat mensen er comfortabel 
bijzitten en we zijn in verschillende sectoren niet 
meer weg te denken. Zo heeft een groot aantal 
bouwbedrijven, winkeliers, gezondheidsinstanties, 
warehouse managers en evenementenbureaus 
samen met hun adviseurs en aannemers voor 
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WIJ HELPEN U EEN PLAN OP 
TE STELLEN
Er zal een adviseur bij u langskomen om de locatie te 
bekijken en exact vast te stellen wat we voor u kunnen 
doen. Hij zal een vastomlijnd plan maken over hoe 
de installatie kan worden gerealiseerd. We kunnen 
risicobeoordelingen en werkplannen opstellen voor 
uw projecten, zodat het volstrekt duidelijk is wat we 
willen doen en wanneer we het willen doen. Daarnaast 

kunnen de adviseurs 
van Andrews Sykes 
de locatie regelmatig 
bezoeken om te 
kijken of er mogelijke 
wijzigingen in de 
omstandigheden zijn 
opgetreden, zodat 
zij daarop kunnen 
inspelen.  

SNELLE REACTIE
In noodgevallen staan er 24 uur per dag, 7 dagen per week 
en 365 dagen per jaar specialisten voor u klaar die hun 
uiterste best zullen doen om voor iedere situatie een snelle 
en doeltreffende oplossing te vinden. Ook voor meer 
algemene zaken kunt u op ieder moment contact met ons 
opnemen, bijvoorbeeld als u advies wilt over de keuze van 
het beste systeem of als u technische vragen heeft.

DUURZAAM ONDERNEMEN
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 meer dan 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 en halen we het ene succes 
na het andere doordat wij eersteklas producten en een 
uitstekende service leveren. 

DESKUNDIGE MEDEWERKERS
Bij Andrews Sykes zijn we niet zomaar leveranciers 
van verwarmingsapparatuur, wij gebruiken onze brede 
ervaring om naar de beste oplossing toe te werken. 
Ons bedrijf wordt aangestuurd door professionals die 
hun sporen in de branche hebben verdiend en die de 
verwarmingsbranche van haver tot gort kennen. We 
beschikken over verwarmingsdeskundigen die zich hebben 
toegelegd op de bouw, mensen die zijn gespecialiseerd in 
verwarmingsapparatuur voor beurzen en evenementen 
en adviseurs voor wie een installatie in een winkel- of 
recreatieomgeving geen geheimen meer kent.
Onze medewerkers zijn volledig opgeleid in alle 
onderdelen van de verwarmingsindustrie. Onze 
toegewijde adviseurs, monteurs en klantenservice-
medewerkers werken allemaal samen om u de service te 
verschaffen die u nergens anders aantreft. 

  

ERVAREN 
MEDEWERKERS, 
DOORDACHTE 
OPLOSSINGEN
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ONZE 
MENSEN

ONZE 
VAKKUNDIGE 
MEDEWERKERS 
STAAN ALTIJD 
VOOR U KLAAR
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DE MIDDELEN 
OM AAN AL 
UW WENSEN OP 
VERWARMINGS- 
GEBIED TE 
VOLDOEN  

STRATEGISCHE LOCATIES
De vestigingsplaatsen van Andrews Sykes zijn niet 
per toeval uitgekozen. Ze bevinden zich op centrale 
plekken in het land, zodat we in staat zijn onze klanten 

overal in het land de 
juiste apparatuur 
en medewerkers 
te leveren. Dankzij 
onze snelle service 
streven we ernaar 
de apparatuur indien 
nodig binnen vier 
uur na een opdracht 
af te leveren en te 
installeren.

ALTIJD BEREIKBARE 
KLANTENSERVICE
Er staan 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen 
per jaar deskundige medewerkers voor u klaar. We 
zullen uw telefoontje snel beantwoorden en u op 
een vriendelijke, professionele manier helpen met 
noodgevallen, technische vragen of meer algemene 
zaken zoals productaanbevelingen. In noodgevallen 
staan er altijd adviseurs tot uw beschikking die hun 
uiterste best zullen doen om voor iedere situatie een 
snelle en doeltreffende oplossing te vinden. 

ONLINE SERVICE
Op onze regelmatig geactualiseerde website vindt u 
technische informatie over onze producten en services, 
hulp bij de keuze van een bepaald product, algemene 
ondersteuning en advies en informatie over lokale 
vestigingen. 

ONS UITGEBREIDE AANBOD 
APPARATUUR 
Het is geen grootspraak als we zeggen dat we 
het meest uitgebreide assortiment mobiele 
verwarmingsapparatuur van het hele land hebben. 
Daarnaast bieden wij een landelijke dekking en brede 
deskundigheid, zodat wij op alle gebieden van de markt 
aan de eisen kunnen voldoen. We verbeteren onze 
apparatuur constant en investeren steeds weer in de 
nieuwste technologieën, zodat onze apparatuur steeds 
efficiënter wordt. Wij werken volgens het principe van 
het preventieve onderhoud. Dit betekent dat verhuurde 
apparaten uitgebreid worden getest en vervolgens 
regelmatig een onderhoudsbeurt krijgen om de 
veiligheid te garanderen en de kans op storingen zo 
klein mogelijk te houden.

STRATEGISCHE 
LOCATIES, 
LEVERING DOOR 
HET HELE LAND
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ONZE VOOR-
ZIENINGEN
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WIJ HELPEN U 
HET BOUWPROCES 
TE VERSNELLEN
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ergste weersinvloeden. Van eenvoudige electrische 
heaters tot krachtige indirect gestookte kachels voor 
volledige bouwprojecten, bij Andrews Sykes heeft 
u het grootste aanbod kostenbesparende mobiele 
verwarmingsapparatuur, bouwkachels en -drogers van 
het hele land binnen handbereik. De apparatuur werkt 
naar keuze op olie, gas of elektriciteit en is na installatie 
direct klaar voor gebruik. Bovendien garanderen we dat 
we de apparatuur zo snel mogelijk leveren, indien nodig 
binnen vier uur na uw opdracht. 

INSPECTIES EN TOEZICHT 
TER PLAATSE
Er zal een adviseur van Andrews Sykes bij u langs- 
komen om precies vast te stellen wat u nodig heeft 
en om praktische zaken met u door te nemen, zoals 
plaatsing van heaters, ventilatoren, slangen en 
brandstoftanks. We kunnen u ook een toezichtservice 
op locatie bieden, waarbij een adviseur de locatie 
regelmatig zal bezoeken om te kijken of er mogelijke 
wijzigingen in de omstandigheden zijn opgetreden, 
zodat hij u op de situatie toegespitste adviezen kan 
geven. 

BREDE ERVARING IN DE 
SECTOR
Op bouwterreinen moet het hele jaar doorgewerkt 
kunnen worden, zelfs in de zwaarste vorstperiodes. Als 
dat niet het geval is, ontstaan er immers vertragingen 
en worden er opleveringen uitgesteld met geldboetes 
tot gevolg. Betrouwbare mobiele verwarmings- en 
droogapparatuur is daarom onmisbaar voor ieder 
bouwproject. Bij Andrews Sykes kennen we de bouw-
sector van haver tot gort. Onze adviseurs hebben 
ervaring in deze bedrijfstak en indien nodig stellen ze 
een risicobeoordeling en een werkplan op.

DE JUISTE APPARATUUR 
VOOR ELK PROJECT
Bij Andrews Sykes zijn we er trots op dat we 
het meest uitgebreide assortiment mobiele 
verwarmingsapparatuur van het hele land hebben. 
Daarnaast bieden wij een landelijke dekking en brede 
deskundigheid, zodat wij volledig aan de eisen van de 
bouwsector kunnen voldoen. 

Wintervorst kan ernstige stagnatie aanrichten aan 
het bouwproces, maar wij kunnen ervoor zorgen dat 
u kunt blijven doorwerken in de winter. Wij kunnen 
de droogtijden verkorten bij werkzaamheden als 
het gieten van cement, het aanbrengen van een 
afwerklaag op betonnen vloeren en bij afgerond 
stucwerk, en we kunnen maatregelen nemen om 
temperatuurschommelingen te voorkomen. Kortom, 
we beschermen een nieuw gebouw tegen de 

UW PARTNER 
IN DE BOUW

DE BOUW
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GRONDIGE 
KENNIS VOOR 
VEELEISENDE 
BOUWPROCEDURES

TOEZICHT HOUDEN OP 
GEVOELIGE OMGEVINGEN
In een gespecialiseerde bouwomgeving moeten de 
vochtniveaus zorgvuldig in de gaten worden gehouden. 
Bij Andrews Sykes combineren we verwarmings- en 
ontvochtigingstechnieken. Dat doen we door de 
omgevingstemperatuur te verhogen en vervolgens 
het vocht uit de lucht te halen om het droogproces te 
versnellen. Omdat wij een zeer uitgebreid aanbod van 
deze apparatuur hebben, kunnen we u altijd de beste 
oplossing bieden.

Naarmate het project vordert, kunnen we toezicht 
blijven houden op de bouwplaats om te voorkomen 
dat zich plotselinge veranderingen voordoen in de 
temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor schade aan 
kwetsbare materialen kan ontstaan.

BRANDSTOFBEHEER
Als uw verwarmingsapparatuur eenmaal werkt, biedt 
Andrews Sykes u een uitgebreide brandstofbeheer-
service. Naast het feit dat we de apparatuur met 
voldoende brandstof afleveren, zullen wij toezicht 
houden op het brandstofverbruik op uw bouwlocatie en 
naar behoefte nieuwe brandstof aanleveren, terwijl wij 
tegelijkertijd de prestaties van de verwarmingsapparatuur 
in de gaten houden.
    
AANVULLENDE PRODUCTEN
Iedere bouwplaats is weer anders en iedere taak 
vraagt om specifieke “extra’s”. Dankzij ons uitgebreide 
aanbod accessoires, weet u zeker dat u niet voor 
verrassingen komt te staan. Van luchttransportslangen en 
thermostaten tot ventilatoren en hygrometers. 

VERWARMINGSSPECIALISTEN 
VOOR VEELEISENDE TAKEN
Andrews Sykes heeft brede ervaring in de bouwsector 
en beschikt over de deskundigheid om ook zorg te 
dragen voor veeleisende bouwprojecten. Wij staan 
klaar om u de juiste mobiele verwarmingsapparatuur te 
leveren voor kwetsbare omgevingen waar het gebruik 
van kwetsbare materialen zoals gipsplaat, timmerhout, 
elektrische onderdelen en met hars behandelde vloeren 
om zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden vraagt.

VERWARMING EN 
ONTVOCHTIGING
Een combinatie van verwarmen en drogen is vaak de 
beste methode om vocht uit een bouwomgeving te 
onttrekken. Bij Andrews Sykes weten we hoe we dit 
doeltreffend en kostenbesparend kunnen doen. Wij 
combineren deze technieken in een op maat gemaakte 
oplossing en kunnen deze op iedere schaal toepassen, 
of het nu om een nieuwbouwhuis of bijvoorbeeld een 
nieuw winkelcentrum gaat.

GESPECIA- 
LISEERDE 
WERKZAAM-
HEDEN
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VAN KANTOOR 
TOT SUPERMARKT, 
WIJ BIEDEN U 
DE JUISTE 
VERWARMING

KANTOREN 
& WINKELS
WIJ ZORGEN 
DAT UW 
MEDEWERKERS 
EN KLANTEN ER 
COMFORTABEL 
BIJZITTEN

ONOPVALLENDE, 
KRACHTIGE APPARATEN
Alle verwarmingsapparatuur van Andrews Sykes 
kenmerkt zich door betrouwbaarheid, gebruiksgemak 
en een zeer stille werking. Onze gespecialiseerde 
adviseurs hebben een brede ervaring in de kantoor- en 
winkelbranche en helpen u graag bij de keuze voor het 
ideale systeem.

Als we een verwarmingssysteem in uw zaak afleveren, 
adviseren we u over de beste plaats voor het 
apparaat en zorgen we ervoor dat het systeem naar 
tevredenheid werkt. Daarnaast laten we u zien hoe het 
apparaat veilig en goed kan worden bediend.

DE KLANTENSERVICE STAAT 
DAG EN NACHT VOOR U KLAAR
Er staan 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 
dagen per jaar deskundige medewerkers voor u 
klaar om u te helpen met technische vragen of meer 
algemene zaken. U zult zich op uw gemak voelen bij 
onze vriendelijke, professionele adviezen en onze 
uitstekende service. In noodgevallen staan er ervaren 
medewerkers tot uw beschikking die hun uiterste best 
zullen doen om een snelle, efficiënte, op uw situatie 
toegesneden oplossing te vinden.

WIJ HOUDEN UW ZAAK 
DRAAIEND
Zelfs de beste verwarmingssystemen kunnen kapot 
gaan of het vermogen ontberen om drastische 
temperatuursdalingen het hoofd te bieden. Als uw 
systeem het begeeft of vanwege onderhoud buiten 
werking is, kan Andrews Sykes de helpende hand bieden.

Wij begrijpen de eisen die winkel- en kantoor-
omgevingen stellen. Klanten lopen een winkel weer 
uit als het er te koud is en kantoormedewerkers 
presteren om die reden slechter. Andrews Sykes 
biedt u gespecialiseerde apparatuur die speciaal voor 
kantoren en winkels is ontworpen. Er zijn modellen 
verkrijgbaar voor bijvoorbeeld winkels en kantoren.
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WARMTE-
INSTALLATIES 
OP MAAT VOOR 
PRESTIGIEUZE 
GELEGENHEDEN

TOTAALPAKKETTEN VOOR 
ZOWEL KLEINE ALS GROTE 
EVENEMENTEN
Of het nu om een verjaardagsfeestje in de achtertuin 
of om een nationaal evenement gaat, wij zullen u 
het juiste verwarmingspakket bieden, zodat u zich 
volledig op uw gasten kunt richten. Wij zullen de 
verwarmingsapparatuur installeren en de toebehoren 
zo onopvallend mogelijk wegwerken. Daarnaast zorgen 
we voor de brandstoftanks. Eigenlijk doen we alles wat 
nodig is voor een stabiele, betrouwbare warmtelevering 
voor uw evenement.

COMPLETE 
KLIMAATBEHEERSING
Het weer in ons land laat zich moeilijk voorspellen. Na 
een koude ochtend kan de middag juist warm en zonnig 
uitvallen en op zulke dagen kan een combinatiepakket 
met verwarming en airconditioning uw evenement 
enorme diensten bewijzen. We kunnen dergelijke 
systemen installeren in de periodes van het jaar waarin 
het weer extra onvoorspelbaar is.

ONOPVALLENDE APPARATEN
Andrews Sykes biedt uw evenement een op maat 
gemaakte oplossing die aan uw individuele wensen 
voldoet. Onze indirect gestookte apparaten verschaffen 
een veilige, geurloze en zeer stille warmtebron die buiten 
het zicht van het publiek kan worden geïnstalleerd. Uw 
gasten zullen onze aanwezigheid eigenlijk alleen merken 
omdat ze het zo lekker warm hebben.

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

BETROUWBAARHEID ALS HET 
ERTOE DOET
Bij Andrews Sykes willen we uw evenement zo 
succesvol mogelijk laten verlopen. U heeft een 
onopvallende, doeltreffende, betrouwbare warmtebron 
nodig en wij kunnen die leveren. 

BEURZEN 
EN EVENE- 
MENTEN
WIJ ZORGEN 
DAT UW 
GASTEN ZICH 
OP HUN GEMAK 
VOELEN
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WIJ ONDERSTEUNEN 
DE INDUSTRIE 
MET VEILIGE, 
BETROUWBARE 
APPARATUUR

SYSTEMEN MET EEN HOGE 
CAPACITEIT
Ons brede assortiment betrouwbare, robuuste, 
hoogwaardige industriële verwarmingsapparatuur 
heeft de capaciteit om iedere verwarmingstaak, op 
welke schaal dan ook, aan te pakken. Of het nu om 
een eenvoudige verwarmingseenheid gaat of een 
combinatie van onze krachtige machines van 500 kW, 
uw industriële opdrachten gaan Andrews Sykes nooit te 
ver. Op mogelijk gevaarlijke locaties, kan er meer dan 40 
meter aan slangen worden aangelegd om geïsoleerde 
plekken warm te houden met een heater zonder dat 
de veiligheid in het geding komt. Er is altijd een ervaren 
adviseur beschikbaar om u te adviseren over hoe u de 
optimale omstandigheden creëert. 

UITGEBREIDE PAKKETTEN
In sommige industriële situaties, blijkt een 
combinatie van verwarmings- en droogtechnieken 
de doeltreffendste oplossing te zijn. Hierbij kan 
ook worden gedacht aan de opstelling van indirect 
gestookte heaters in combinatie met het gebruik van 
luchtontvochtigers. Welke combinatie van apparatuur 

we ook gebruiken, 
alle installaties 
worden geleverd met 
de benodigde slangen 
en accessoires, zodat 
de werkzaamheden 
naar behoren kunnen 
worden uitgevoerd.

GEEN CONCESSIES AAN 
VEILIGHEID
Op gevaarlijke locaties is het van groot belang om de 
juiste verwarmingsapparatuur te kiezen. Wij zorgen dat 
een adviseur met deskundige kennis op uw vakgebied 
de veiligheidssituatie komt beoordelen en de nodige 
maatregelen neemt. We kunnen indien nodig een 
risicobeoordeling en een werkplan voor u opstellen, 
zodat u weet waar u aan toe bent.

KRACHTIGE APPARATUUR 
VOOR DE INDUSTRIE
Andrews Sykes ondersteunt de industrie al meer dan 
40 jaar met apparatuur en deskundigheid, of het nu om 
een gepland onderhoud of om een noodgeval gaat. Wij 
zijn opgewassen tegen iedere klimatologische uitdaging, 
zelfs als de temperaturen diep onder nul zakken.

Voorbeelden van industriële toepassingen die 
we hebben verzorgd, zijn het drogen van tanks, 
temperatuurhandhaving tijdens herstelwerkzaamheden 
of buitenbedrijfstellingen en hardingsprocessen. Onze 
deskundigheid op het gebied van verwarming kan u 
helpen vloeistoffen op de juiste viscositeit te houden. 
Daarnaast kunnen we oplossingen aanbieden voor 
recoating-programma’s en toepassingen met de 
spuitcabine. 
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INDUSTRIE
BEWEZEN 
SUCCES BIJ 
GROTERE 
INSTALLATIES 
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KRACHTIGE, 
BETROUWBARE 
OPLOSSINGEN 
VOOR GEVOELIGE 
OMGEVINGEN

BRANDSTOFBEHEER
Dankzij onze service op het gebied van brandstofbeheer 
hoeft u zich geen zorgen te maken over uw 
brandstofverbruik en wanneer u weer een nieuwe 
levering moet regelen. Dit doen wij allemaal voor u.

INSPECTIES TER PLAATSE 
EN DESKUNDIG 
TECHNISCH ADVIES
Wij komen de situatie ter plaatse bekijken om zo te 
adviseren wat onder de gegeven omstandigheden het 
beste systeem is. Onze adviseurs zullen u adviseren 
welke oplossing het best bij uw situatie past. Er wordt 
speciale aandacht besteed aan de veiligheidssituatie. 

MILIEUVRIENDELIJKE 
APPARATUUR
Als een vooruitstrevend verhuurbedrijf van 
verwarmingsapparatuur, kiezen we bij iedere 
verwarmingsoplossing die wij uitvoeren voor de 
milieuvriendelijkste weg. Dankzij de uiterst efficiënte 
manier waarop onze apparatuur werkt, kunnen we u 
niet alleen helpen uw emissies omlaag te brengen, maar 
ook om uw brandstofverbruik en dus uw bedrijfskosten 
te doen dalen. 

ALS DE JUISTE 
OMSTANDIGHEDEN VAN ZEER 
GROOT BELANG ZIJN
Andrews Sykes heeft de ervaring om te weten hoe 
de verwarming van grote opslagvoorzieningen moet 
worden ingericht. Juist op deze plekken is de juiste 
omgevingstemperatuur cruciaal voor de bescherming van 
apparatuur en producten. In gebouwen waar bijvoorbeeld 
kwetsbare levensmiddelen of gevoelige elektronica staan, 
zorgen wij er met onze klimaatoplossingen voor dat u deze 
goederen in perfecte staat kunt houden.
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OPTIMALE 
TEMPERATUUR-
BEHEERSING

OPSLAG-
PLAATSEN EN 
FABRIEKEN
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Onze belofte aan u:

 Bij elk contact met onze organisatie geven  
 wij u snel een deskundig advies.

 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.

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.

KLANTEN- 
HANDVEST
PRAKTISCHE 
OPLOSSINGEN 
EN KLANT-
GERICHTE 
ONDERSTEUNING


