VERHUUR KLIMAATBEHEERSING
PROCESKOELING
KLIMATISATIE
VERWARMING

Verhuur | Verkoop | 24/7 support

Delta-Temp : uw betrouwbare partner voor
klimatisatie, industriële koeling
en mobiele verwarming
Delta-Temp is één van de grootste spelers binnen
de BeNeLux en Duitsland op gebied van tijdelijke
comfortkoeling, proceskoeling, klimaatbeheersing
en verwarming. Wij zijn gespecialiseerd in het verhuren
van mobiele airconditioners, chillers of ijswatermachines,
luchtbehandelingskasten

en

mobiele

verwarming.

Nederland

Dankzij onze jarenlange ervaring en onze gedreven
vakspecialisten zijn wij uw trouwe partner voor al uw
koeling- en klimaatbeheersoplossingen.

Duitsland
België

Onze expertise
We beschikken over één van de grootste huurvloten
in Europa, waardoor wij steeds een antwoord hebben
voor uw vraag. Onze expertise strekt zich uit over
een breed aantal van industriële toepassingen: de

Delta-Temp

Delta-Temp Service-partners

voedingsindustrie, chemische en pharmaceutische sector,
kunststof- en productie-industie, IT- en serverrooms, facility management, energie, automotive, gezondheidszorg,...

Flexibele oplossingen
Onze flexibele verhuursmodaliteiten bieden tal van oplossingen. Of het nu gaat om comfortkoeling, proceskoeling of
verwarming: met onze weekcontracten kan u steeds kiezen voor korte of lange termijn en heeft u een perfect zicht op
de kostenraming.

24/7 ondersteuning en eigen transport
Delta-Temp beschikt over eigen transportmogelijkheden waardoor wij zowel het transport als de levering (kraanafstand-ton) en installatie zelf kunnen uitvoeren. Daarnaast bieden wij ook een 24/7-ondersteuning aan. Mocht er
zich een storing voordoen aan een installatie, dan zijn onze techniekers binnen de kortste keren ter plaatse om het
probleem op te lossen.

Deskundig advies
Heeft u een vraag? Aarzel niet ons te contacteren op het nummer 0800 25 25 6 of via info@delta-temp.com.
Onze technici staan klaar om u met raad en daad bij te staan.
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Voordelen van huren bij Delta-Temp
Korte of lange termijn?

Levering & installatie

Onderhoud

Dankzij onze weekcontracten kan

Wij beschikken over eigen

Tijdens de huurtermijn verzorgt

u heel flexibel de termijn kiezen

transport om uw toestel bij u te

Delta-Temp het onderhoud van

hoelang u uw installatie wil huren.

leveren. Onze techniekers zorgen

uw huurtoestel. Zo hoeft u zich

voor de installatie.

hierover geen zorgen te maken.

Modulair uitbreidbaar

Geen grote investering

24/7 ondersteuning

Mocht er zich een storing

Onze installaties zijn modulair

Door uw koelinstallatie te huren

voordoen, dan zijn onze technici

uitbreidbaar. Zo kunnen deze

vermijdt u een grote investering.

snel bij u ter plaatse om dit te

meegroeien met de groei van uw

Wist u trouwens dat koeling huren

verhelpen.

bedrijf.

volledig fiscaal aftrekbaar is?

Goed onderhouden toestel

Duidelijk kostenplaatje

Try & Buy

Wij zorgen zelf voor het onderhoud

Met onze duidelijke tarieven

Wilt u eerst een toestel testen

van onze toestellen. Zo bent u

en weekcontracten heeft u ten

vooraleer u tot de aankoop

zeker van een efficiënt, zuinig en

allen tijde een perfect zicht op de

overgaat? Bij Delta-Temp bent u

milieuvriendelijk toestel.

kostprijs.

aan het juiste adres.
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Temperatuurbeheersing
Mobiele airconditioners en airconditioningsystemen spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Dit
geldt niet alleen voor comfortkoeling, maar ook meer en meer in industriële productie en IT-gebieden. Alle
airconditioningsystemen in het bereik van 6,7 tot 37 kW zijn verplaatsbaar en dus flexibel voor de meest uiteenlopende
toepassingen. Ze kunnen dus gemakkelijk in een ruimte worden geïmplementeerd.
De watergekoelde split-airconditioners AC 6.7 met voorgevulde slangpakketten en snelkoppelingen worden altijd
gebruikt als de warmte-energie niet via een luchtslang kan worden afgevoerd. Met geïntegreerde condensaat opvangtanks
zijn de AC 7.2 monoblok airconditioners bij uitstek geschikt voor gebruik op vochtgevoelige locaties.
De koel- en verwarmingsmodi maken de RFT 50 en RFT 100 klimaatregelaars ideaal voor grotere airconditioningsystemen
in overgangsperiodes (warme dagen / koele nachten).

Split Airco AC 6,7

Spotcooler AC 7,2

Deze mobiele airco is stekkerklaar en makkelijk zelf te
installeren. Met zijn compacte en robuuste formaat is hij multiinzetbaar en flexibel in gebruik.

Op zoek naar gerichte koeling, ruimte koeling of een
combinatie van de twee? Deze mobiele airco biedt snel en
eenvoudig verkoeling.

Accessoires

Verlengkabel
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Luchtslang

Stroomkabels

Transportbox

VERHUUR

TEMPERATUURBEHEERSING

Airco 10

Adiabatische koeling : AC 37

Industriële airco met een verwarmings- en koelcapaciteit van
10kW en een luchtstroomsnelheid van 1450m³/u.

Verlaag de omgevingstemperatuur met slechts water en
lucht. Dit toestel is eenvoudig en snel te installeren en de
transportwieltjes zorgen voor een grote flexibiliteit.

Rooftop RFT50 kW

Rooftop RFT100 kW

Rooftops kunnen zowel verkoelen als verwarmen, waardoor ze tijdens elke seizoen inzetbaar zijn om het optimale binnenklimaat te
verkrijgen. Dit robuust toestel is geschikt voor buitenopstelling, op het dak of naast het gebouw. Onze krachtpatsers van 50kW en
100kW hebben respectievelijk een luchtdebiet van 10.000 m³/u en 19.000 m³/u.

Deepfrost : LT 25 DX
De LT 25 DX, speciaal ontworpen voor de verhuurmarkt, is makkelijk te transporteren en installeren. De LT 25 DX is een splittype koelsysteem bestaande uit een compacte condensatie-eenheid in combinatie met een luchtkoeler die werkt in het lage
temperatuurbereik tussen -10 C° en + 5 C°.

Model

Toepassing

Koelvermogen

Luchtdebiet

Electrische
aansluiting

L x B x H (mm)

Gewicht

AC 6,7

Koeling

6,7 kW

1.500 m³/h

1/230V AC/50Hz - 16 A

830 x 370 x 1210

120 kg

AC 7,2

Koeling / verwarming

7,2 kW

840 - 960 m³/h

1/230V AC/50Hz - 16 A

500 x 700 x 1310

95 kg

AC 10 H

Koeling / verwarming

10 kW

1.450 m³/h

1/230V AC/50Hz - 16 A

1160 x 800 x 1465

175 kg

AC 37

Adiabatische koeling

n.v.t.

16.500 m³/h

1/230V AC/50Hz - 16 A

1590 x 780 x 1750

115 kg

RFT 50

Koeling / verwarming

53,8 kW

10.000 m³/h

400V/3Ph/50Hz - 63 A

2783 x 2280 x 1480

1340 kg

RFT 100

Koeling / verwarming

88,7 kW

19.000 m³/h

400V/3Ph/50Hz - 125 A

3700 x 2280 x 1480

1700 kg

LT 25 DX

Deepfrost

17 - 30 kW

25.000 m³/h

400V/3Ph/50Hz - 63 A

3010 x 1200 x 1200

840 kg
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Mobiele chillers - Ijswatermachines
Onze mobiele koelmachines hebben een vermogensbereik van 25 tot 1.500 kilowatt en
een temperatuurbereik van minus 14 tot plus 35 graden Celsius.
Al onze koelmachines zijn voorzien van een krachtige interne pomp, zo hoeft u
deze niet meer extra te voorzien. Daarnaast werden onze toestellen ook voorzien van
een elektrische aansluiting en koppelingen voor de watertoevoer. Hierdoor zijn
onze chillers in een handomdraai geïnstalleerd en klaar voor gebruik. Tenslotte worden
onze koelmachines beschermd door een stevig transportframe met hijsogen en
vorkkokers.
Indien nodig leveren we geschikte generatoren voor zelfvoorzienende voeding
en accessoires, zoals buffertanks, warmtewisselaars, voedingskabels of externe
circulatiepompen.

DT 25 - 50

DT 100 - 110

DT 150

Accessoires

Externe pomp
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Warmtewisselaar

Stroomkabels

Koppelstukken

Buffertank

Waterslangen

VERHUUR

DT 200

DT 300 - 310 - 320

DT 600

DT 1000 - 1500

CHILLERS

DT 400

Temperatuur

Koelvermogen

Geluid

Elektrische
aansluiting

Water

L x B x H (mm)

Gewicht

DT 25

-10°C … +27°C/+43°C

25 kW

54 dB(A)

32A CEE

2" Bauer

2320 x 1000 x 1590

660 kg

DT 50

-12°C … +27°C/+43°C

50 kW

55 dB(A)

63A CEE

2" Bauer

2320 x 1000 x 1590

805 kg

DT 100

-12°C … +27°C/+43°C

100 kW

56 dB(A)

63A CEE

2" Bauer

2670 x 1080 x 2300

1160 kg

DT 110

-12°C … +27°C/+43°C

110 kW

60 dB(A)

63A CEE

2" Bauer

3140 x 1240 x 2240

1930 kg

DT 150 SLN

-10°C … +27°C/+43°C

150 kW

55 dB(A)

125A CEE

2" Bauer

4000 x 1260 x 2300

1790 kg

DT 155

-10°C … +27°C/+43°C

155 kW

62 dB(A)

125A CEE

2" Bauer

3800 x 1340 x 2270

2100 kg

DT 200

-10°C … +27°C/+43°C

200 kW

62 dB(A)

4G50

4" Bauer

3900 x 1350 x 2260

2780 kg

DT 300

-12°C … +20°C/+46°C

319 kW

65 dB(A)

185mm² kabel

4" Bauer

5100 x 2240 x 2200

3570 kg

DT 300 SLN

-12°C … +20°C/+46°C

319 kW

55 dB(A)

185mm² kabel

4" Bauer

5100 x 2240 x 2200

3570 kg

DT 310

-12°C … +20°C/+46°C

319 kW

58 dB(A)

185mm² kabel

4" Bauer

5130 x 2320 x 2420

3550 kg

DT 320

-12°C … +20°C/+46°C

320 kW

66 dB(A)

185mm² kabel

4" Bauer

4400 x 2320 x 2300

3200 kg

DT 400

-12°C … +20°C/+47°C

422 kW

59 dB(A)

185mm² kabel

4" Bauer

4600 x 2320 x 2420

4250 kg

DT 600

-12°C … +27°C/+43°C

600 kW

69 dB(A)

185mm² kabel

2x4” Bauer

6500 x 2450 x 2500

6865 kg

DT 1000*

-10°C … +35°C/+45°C

1033 kW

85 dB(A)

2 x 240mm² kabel

2x4" Bauer

9400 x 2260 x 2260

9950 kg

DT 1500*

-8°C … +35°C/+45°C

1500 kW

86 dB(A)

2 x 240mm² kabel

2x4" Bauer

12200 x 2580 x 2450

13760 kg

Model

* DT 1000 en DT 1500 worden verhuurd op een trailer om de installatietijd en -kosten tot een minimum te beperken.
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Mobiele luchtbehandelingskasten
Onze luchtbehandelingskasten (LBK) of airhandlers zijn uitermate geschikt voor de klimatisatie en temperatuurregeling in gebouwen, productiehallen, opslagruimtes, tenten of bij productieprocessen. In combinatie met onze chillers
kunnen deze LBK’s de temperatuur en luchtvochtigheid op een aangenaam niveau houden terwijl het buiten extreem
warm of koud is. Het aandeel verse lucht in de circulatie kan geregeld worden door blinddeksels in het invoergedeelte.
De AHU20 is geschikt voor binnenopstelling. De AHU50 en hoger zijn zowel geschikt voor binnen- als buitenopstelling.
Met behulp van luchtslangen wordt de koude of warme lucht in de ruimte geblazen om de gewenste temperatuur te
bereiken.
Ook hierbij kunnen wij alle mogelijke accessoires voorzien. Heeft u vragen? Aarzel niet ons te contacteren op het nummer
0800 25 25 6 of via info@delta-temp.com. Onze technici staan klaar om u met raad en daad bij te staan.

AHU 20

AHU 50

De mobiele luchtbehandelingsunits AHU 20 zijn ideaal voor
evenementen in tenten, hallen of op beurzen. In combinatie
met één van onze mobiele koelmachines kan een mobiel
airconditioningsysteem worden gebouwd.

De AHU 50 is een zeer robuust luchtbehandelingstoestel
dat geschikt is voor zowel binnen- als buitenopstelling!
Toepassingsgebieden zijn zowel warehousing als eventairconditioning.

Accessoires

Verlengkabel
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Stroomkabels

Koppelstukken

Luchtslangen

Textielslangen

Waterslangen

VERHUUR

LUCHTBEHANDELING

AHU 150

AHU 175

De mobiele AHU 150 is een traploos instelbare
luchtbehandelingsunit. Voor middelgrote tot grote
airconditioningsystemen in combinatie met bijvoorbeeld onze
mobiele koelmachine DT 155.

De mobiele luchtbehandelingsunit AHU 175 heeft een
maximale luchtstroom van 20.000 m³/u. Deze kan
gecombineerd worden met onze chillers. Voor verwarming
kunnen de mobiele ventilatie-eenheden worden gecombineerd
met een boiler.

AHU 500

BOOSTERFAN 20

De AHU 500 - traploze luchtbehandelingskast heeft een
maximaal luchtvolume van 50.000 m³/u. De ventilatie-eenheid
heeft aansluitingen voor luchtslangen met een diameter van
500mm. Het aandeel verse lucht in de recirculatiemodus kan
worden geregeld met blinde deksels in het inlaatgedeelte.

Axiale ventilatoren worden gebruikt wanneer grotere
volumestromen met lagere drukverhogingen moeten worden
bevorderd. Naast de toepassing voor ventilatie van gebouwen of
als buisventilator of kanaalventilator worden axiale ventilatoren
ook gebruikt voor koeling en rookafzuiging.

Max luchtdebiet

Koelen

Verwarmen

Elektrische aansluiting

Geluidsterkte
op 10m

L x B x H (mm)

Gewicht

AHU 20

2.500 m³/h

20 kW

25 kW

1/230V AC/50Hz - 16A

48 db(A)

350 x 590 x 1860

70 kg

AHU 50

5.000 m³/h

50 kW

75 kW

1/230V AC/50Hz - 16A

50 db(A)

1500 x 800 x 2240

385 kg

AHU 150

20.000 m³/h

150 kW

300 kW

3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CCE

62 db(A)

2450 x 2100 x 1620

720 kg

AHU 175

20.000 m³/h

175 kW

300 kW

3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CCE

60 db(A)

2760 x 1220 x 2330

740 kg

AHU 500

50.000 m³/h

452 kW

900 kW

3+PE/400V AC/50Hz - 63 A CCE

73 db(A)

3200 x 2430 x 2500

1820 kg

FAN 20

18.000 m³/h

-

-

3+PE/400V AC/50Hz - 32 A CCE

-

750 x 750 x 350

32 kg

Model
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Mobiele verwarming
Bij Delta-Temp kunt u ook terecht voor het huren van verwarmingstoestellen of heaters. Of het nu gaat om extra
verwarming tijdens de koude winter, het verwarmen van een evenement of zelfs de fruitoogst beschermen tegen
vorstschade... Delta-Temp heeft steeds een oplossing op uw maat.
Voor toepassingen die bijzondere eisen stellen aan uw installatie kunt u bij Delta-Temp ook een elektrische heater
huren. Deze zijn aangepast aan speciale omstandigheden en te huur vanaf 10kW.
Als ontbranding en uitlaatgassen geen probleem vormen, kunt u bij ons indirecte oliegestookte verwarmingstoestellen
(IDF heaters) huren met een capaciteitsbereik van 65kW tot 200kW.

Airco 10

GAC 15 kW

GAC 18 kW

Industriële airco met een verwarmingsen koelcapaciteit van 10kW en een
luchtstroomsnelheid van 1450m³/u.

Deze mobiele warmeluchtblazer is
ideaal voor de tijdelijke verwarming van
kleine ruimtes tot 250m². Ondanks zijn
compacte formaat, haalt hij toch een
groot luchtdebiet van 1293 m³.

Onze GAC 18 elektrische
warmeluchtblazer is ideaal voor de
tijdelijke verwarming van een kleine
ruimte tot 300 m².

Accessoires

Verlengkabel
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Stroomkabels

Luchtslangen

Textielslangen

Brandstoftank

VERHUUR

VERWARMING

GAC 110 kW

GAC 200 kW

Deze GAC 110 warmeluchtgenerator met mazout heeft
een hoog rendement van 92% met uitgangstemperaturen
van 40°C - 70°C en een vermogen van 110 kW. Typische
toepassingsmogelijkheden zijn verwarming van
productieruimten, tenten, evenementen,...

Dankzij de krachtige ventilator in deze GAC 200 diesel
gestookte heater wordt de warme lucht perfect verdeeld over
de ruimte. Indirect gestookte heaters zijn breder inzetbaar dan
direct gestookte heaters omdat ze geen vocht produceren en
geen uitlaatgassen laten vrijkomen.

Rooftop RFT50 kW

Rooftop RFT100 kW

Rooftops kunnen zowel verkoelen als verwarmen, waardoor ze tijdens elke seizoen inzetbaar zijn om het optimale binnenklimaat te
verkrijgen. Dit robuust toestel is geschikt voor buitenopstelling, op het dak of naast het gebouw. Onze krachtpatsers van 50kW en
100kW hebben respectievelijk een luchtdebiet van 10.000 m³/u en 19.000 m³/u.

Voeding

Warmtecapaciteit

Luchtdebiet

Elektrische aansluiting

L x B x H (mm)

Gewicht

AC 10H

Elektrisch

10 kW

1.450 m³/h

1/230V AC/50Hz - 16A

1160 x 800 x 1465

175 kg

GAC 15

Elektrisch

15 kW

900 m³/h

3/400V AC/50Hz - 32A

980 x 450 x 430

24 kg

GAC 18

Elektrisch

18 kW

1.500 m³/h

3+N/400V AC/50Hz - 32A

480 x 400 x 600

30 kg

GAC 110

Verbruik: 10,9 L diesel/h

111 kW

8.000 m³/h

3+N/400V AC/50Hz - 32A

2230 x 780 x 1340

330 kg

GAC 200

Verbruik: 18,4 L diesel/h

200 kW

12.000 m³/h

3+N/400V AC/50Hz - 32A

2370 x 800 x 1390

575 kg

RFT 50

Elektrisch

34 kW

10.000 m³/h

63 A CEE

2783 x 2280 x 1480

1340 kg

RFT 100

Elektrisch

59,4 kW

19.000 m³/h

125 A CEE

3700 x 2280 x 1480

1700 kg

Model
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Delta-Temp, officiële dealer van MTA
MTA is een gerenommeerd Italiaans merk dat al meer dan
30 jaar actief is in de koelwereld. Ondertussen heeft MTA
vestigingen in verschillende landen zoals Italië, Frankrijk, UK,
Spanje, Roemenië en Duitsland.

TAE Evo
1,4 – 175 kW

Industriële proceskoeling
Speciaal ontworpen toestellen voor industriële noden waarvan
verwacht wordt dat ze enerzijds een precieze temperatuurbewaking en absolute betrouwbaarheid genereren en
anderzijds een optimaal rendement behalen. Hiervoor

Aries Tech
162 – 331 kW

bieden wij lucht– en watergekoelde chillers, luchtgekoelde
chillers met geïntegreerde freecooling, freecoolers, lucht– en
watergekoelde warmtepompen.

Apparaten voor luchtbehandeling, koeling, comfort
en/of verwarmingstoepassingen
Water – en luchtgekoelde chillers, luchtgekoelde chillers met

Neptune Tech
281 – 662 kW

geïntegreerde freecooling, freecoolers, lucht – en watergekoelde warmtepompen, condensing – en verdamper units,
hydraulische luchtbehandelingskasten.

Aqua Free
242 – 466 kW

Phoenix
Freecooling
320 – 1.233 kW
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Portacool
Delta-Temp is officiële verdeler van de Portacool verdamperkoelers. Deze koelers werken volgens het principe van
adiabatische koeling. Het principe is éénvoudiger dan de naam laat vermoeden: De ventilator zuigt de warme lucht uit de
ruimte aan en blaast deze doorheen een vochtige pad. Deze koelt de lucht af en de koude lucht wordt terug in de ruimte
geblazen. Hierdoor daalt de ruimtetemperatuur met 5°C tot 10°C, afhankelijk van de omstandigheden.

Toepassingen
Dit type koeling is ideaal voor ruimtes waar traditionele airconditioning te duur of omslachtig is. Denk maar aan
grote ruimtes zoals fabriekshallen, opslagplaatsen, werkplaatsen, sporthallen, evenementen en zelfs discotheken. Omdat
deze adiabatische koelers zeer mobiel zijn kunnen ze net daar ingezet worden waar het nodig is.

Voordelen?

»»
»»
»»
»»
»»

Lage kosten : in vergelijking met een traditionele koelinstallatie is de portacool veel goedkoper.
Snel inzetbaar
Het koelcomfort verhoogt de productiviteit van uw werknemers
Mobiel : uiterst geschikt voor on-the-spot koeling
Ecologisch : geen CO2-uitstoot of gebruik van andere schadelijke gassen.

Interesse?
De Jetstream-serie bestaat uit vier modellen, naargelang de grootte van de ruimte die u wilt koelen. Neem gerust
contact met ons op via het nummer 0800 25 25 6 of info@delta-temp.com. Onze specialisten helpen u met veel plezier
verder.

JETSTREAM 250
Koelcapaciteit
ca.: 523 m²

JETSTREAM 250
Koelcapaciteit
ca.: 290 m²

JETSTREAM 250
Koelcapaciteit
ca.: 197 m²

JETSTREAM 240
Koelcapaciteit
ca.: 104 m²
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Onderhoud en lektesten
Onderhoud
Onderhoud op aanvraag

»» Telefonisch of per mail
»» Werkingsproducten en onderhoudsonderdelen (evenals de milieuvriendelijke afvoer ervan), volgens rooster te
vervangen onderdelen (bv: service-kits, V-riemen, motorlager, slangleidingen)

»» Onderdelen die noodzakelijk zijn voor de goede werking (bv: blok, motor, koeler)
»» Kosten voor werkuren, reis- en verblijfskosten
Preventief onderhoudscontract

»»
»»
»»
»»

Vast bedrag
Interventies en extra onderdelen niet inbegrepen
Gemakkelijke kostenraming
Werkingsproducten en onderhoudsonderdelen (evenals de milieuvriendelijke afvoer ervan), volgens rooster te

vervangen onderdelen (bvb. service-kits, V-riemen, motorlager, slangleidingen)

»» Onderdelen die noodzakelijk zijn voor de goede werking (bvb. blok, motor, koeler)
»» Kosten voor werkuren, reis- en verblijfskosten
All-in onderhoudscontract
Dit contract omvat dezelfde diensten als het “preventief onderhoudscontract” , maar met dat verschil dat hier alle
interventies en extra onderdelen zijn inbegrepen (bij normaal gebruik van de machines).

Bij Delta-Temp is uw machine steeds in goede handen!
Contacteer ons op het nummer 0800 25 25 6 of via info@delta-temp.com voor een afspraak.

Lektesten en lekdetectie
Onze koeltechniekers hebben de nodige opleidingen en certificaten (cat.1) behaald om uw koelinstallatie te
onderhouden en de wettelijk verplichte lektesten uit te voeren.
Huurt u een installatie bij Delta-Temp? Dan hoeft u zich hier niet om te bekommeren. Delta-Temp staat garant
om deze periodieke testen tijdig uit te voeren.
Maar ook voor uw vaste installatie kan u met ons contact opnemen om deze testen te laten uitvoeren.
Neem contact met ons op op het nummer 0800 25 25 6 of via info@delta-temp.com om een afspraak te maken.
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Delta-Temp : koeling voor elke sector!
Delta-Temp heeft reeds meer dan 12 jaar ervaring en vakkennis opgebouwd inzake koel- en klimatisatieoplossingen.
Zowel onze project-ingenieurs als onze koeltechnici hebben een doorgedreven opleiding genoten en kunnen een
diepgaande vakbekwaamheid voor de dag leggen. Zo hebben wij talrijke klanten binnen heel wat diverse sectoren
gelukkig gemaakt!
Ongeacht in welke sector u actief bent, wij hebben de nodige expertise aan boord om uw koeltechnische vragen te
beantwoorden en op te lossen. Aarzel niet ons te contacteren op het nummer 0800 25 25 6 of via info@delta-temp.com.
Wij helpen u graag verder!

Vleesindustrie

Aardappelindustrie

Groente & Fruit

Facility management

Vis

Brouwerij

Chemische industrie

Events

Pharmaceutica

Opslag & logisitek

Kunststof

Drukkerij

IT en datacenter

Auto-industrie

Technologie

Rusthuizen & zorgsector
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Wilt u meer informatie over onze producten en diensten of
wil u weten hoe wij u en uw bedrijf kunnen helpen?
Aarzel niet ons te contacteren via onderstaande gegevens.
Ons team van vakspecialisten helpt u graag verder.

Delta-Temp België

Delta-Temp Nederland

Delta-Temp Duitsland

Lange Ambachtstraat 13

Rivium Boulevard 301-320

Carl-Still-Str. 19

9860 Oosterzele

Capelle aan den IJssel

45659 Recklinghausen

2909 LK Rotterdam

0800 25 25 6

010 799 53 90

0800 40 48 120

www.delta-temp.be

www.delta-temp.nl

www.delta-temp.de

info@delta-temp.com

info-nl@delta-temp.com

info-de@delta-temp.com

