Rental Services voor de
gezondheidszorg
Snelle en betrouwbare oplossingen
voor tijdelijke koeling

Herstellen in een hygiënische, comfortabele en
veilige omgeving
Binnen de gezondheidszorg worden de hoogste normen
gesteld aan verwarming, koeling en luchtkwaliteit. Op elke
afdeling moet worden voldaan aan de strengste eisen inzake
infectie- en ziektebeheersing en het comfort van patiënten
en personeel.
Zorginstellingen zijn voor de regeling van temperatuur,
vochtigheid en steriele ﬁltratie afhankelijk van hun
airconditioningsysteem. Dit is in het bijzonder cruciaal op
de afdelingen chirurgie, radiologie, verloskunde en intensive
care. Bovendien blijkt uit onderzoek dat patiënten sneller
herstellen in een omgeving met geconditioneerde lucht.
Elke storing in of tekortkoming van het HVAC-systeem in
een zorginstelling is dan ook onaanvaardbaar omdat dit
direct van invloed is op de veiligheid en het comfort van de
patiënt.

Expertise van Trane Rental in de zorg
Wanneer er onderhoud staat gepland of zich een noodgeval
voordoet, is Trane Rental Services met zijn expertise
en apparatuur in staat om het risico voor patiënten en
personeel aanzienlijk te verlagen.
Trane biedt betrouwbare, kosteneffectieve en meer of
minder complexe huuroplossingen voor zorginstellingen

zodat u beschikt over de koelcapaciteit die u nodig
heeft. De technici van Trane analyseren samen met uw
operationele team grondig uw behoeften. De levering
en installatie van huurunits wordt gepland zodat dit
probleemloos aansluit bij uw werkzaamheden.

Waarom Trane Rental Services?
• Een groot, jong en goed onderhouden assortiment units
• Een volledige lijn accessoires voor snelle en eenvoudige
installatie
• Een groot servicenetwerk van door de fabriek erkende
monteurs

Turnkey-diensten van begin tot eind
Trane is een mondiaal leider op het gebied van de productie
en levering van HVAC-apparatuur. De apparatuur die wij
verhuren, wordt door ons ontworpen en gebouwd. Onze
turnkey-diensten bestaan uit levering, inbedrijfstelling,
bewaking en uitbedrijfstelling van de apparatuur. Ook kunt
u rekenen op de Trane-technici. Zij zorgen dat uw installatie
probleemloos blijft draaien. Wij hebben alles wat u nodig
heeft om de airconditioning in uw zorginstelling in stand te
houden en het comfort van patiënten en personeel zeker te
stellen.

Koeloplossingen van een vertrouwde partner Trane
heeftéénvandemeestgeavanc

eerde

koelmachinehuurvloten in Europa en het Midden-Oosten.
Met 130 verkoop- en servicelocaties en ruim 1 000 van de
best opgeleide sales en service engineers in de branche
bevindt Trane zich in de beste positie om u te helpen bij
uw speciale toepassingen en seizoengerelateerde behoeft
en. Wij leveren snelle, veilige en kostenecffi iënte
oplossingen. Ons team van accountmanagers, technisch
specialisten, service engineers en logistieke professionals
kan de apparatuur die u nodig heeft,snelgebruiksklaarmak
en zodat u beschikt over een goed functionerend systeem
dat uw verwachtingen overtreft.

Neem contact met ons op voor een specialist in verhuur en vindt
de oplossing voor uw huurbehoeften:
Trane Belgium
Tél. : +32 2 672 23 73
E-mail : aftersales@tranebelgium.com

Trane® is een merk van Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) verhoogt de kwaliteit van leven door het creëren van
comfortabele, duurzame en efficiënte omgevingen. Onze mensen en merken, zoals Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® en
Club Car®, werken samen om de luchtkwaliteit in woningen en gebouwen te verbeteren, voedingsmiddelen en bederfelijke
producten te vervoeren en beschermen en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Wij zijn een mondiale
onderneming die zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.

engineer.Trane.com

Wij drukken milieuvriendelijk op kringlooppapier om verspilling tegen te gaan.

Trane.com

ingersollrand.com
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Rental Services voor de
levensmiddelenindustrie
Snelle en betrouwbare oplossingen voor tijdelijke koeling

Uw behoeften

Unieke koelladingen gebaseerd op extreme omstandigheden

De koudeketen die reikt van producent tot consument via

vereisen hogerendements huurkoelmachines bij volledige of

verwerking, fabricage, verpakken, opslag en distributie, is

gedeeltelijke belasting. Met glycol of brijn kan de omgeving

de sleutel om kwaliteit, veiligheid en winstgevendheid in

van een binnenruimte optimaal worden gereguleerd en

de levensmiddelensindustrie.

wordt de koelconvectorcapaciteit optimaal benut.

Geïntegreerde Systemen
In de levensmiddelenindustrie is systeemintegratie

Waarom Trane Rental Services?

van koelers, pompen, luchtverdeling, temperatuur-

• Een grote, nieuwe en goed onderhouden vloot van units.

en luchtvochtigheidsregulatie van cruciaal belang.

• Een volledige lijn aan accessoires die snel en eenvoudig

Elke onderbreking van het koelproces betekent een
productieverlies en verspilling.

Trane Rental expertise voor de
levensmiddelenindustrie
Trane Rental Services begrijpt wat de industrie nodig
heeft bij geplande uitschakelingen, noodgevallen
of als er overuren worden gedraaid. Voor simpele
opslag tot complexe voedselverwerkingsfabrieken,
Trane Rental Services biedt geïntegreerde koelingen verwarmingsoplossingen die bij uw gebouw passen.

kunnen worden geïnstalleerd.
• Een breed servicenetwerk met ervaren, erkende technici.

Turnkey-diensten van begin tot eind
Trane is een mondiaal leider op het gebied van de productie
en levering van HVAC-apparatuur. De apparatuur die wij
verhuren, wordt door ons ontworpen en
gebouwd. Onze turnkey-diensten bestaan uit levering,
inbedrijfstelling, bewaking en uitbedrijfstelling van de
apparatuur. Bovenal kunt u erop vertrouwen dat de technici
van Trane ervoor zullen zorgen dat uw installatie soepel
blijft draaien. We beschikken over alles wat u nodig hebt om
uw faciliteit probleemloos te laten functioneren.

Koeloplossingen van een vertrouwde partner Trane
heeft een van de meest geavanceerde vloten
aan verhuurapparatuur in Europa. Met meer dan
1000 uitstekend opgeleide verkoop- en servicetechnici op
strategische locaties in elk land, is Trane perfect in staat om
uw speciale toepassingen te ondersteunen en aan
uw seizoensgebonden behoeften te voldoen. Wij leveren
snelle, veilige en kostenefﬁciënteoplossingen.Onsteam
van accountmanagers, technisch specialisten, service
engineers en logistieke professionals kan de apparatuur die
u nodig heeft, snel gebruiksklaar maken zodat u beschikt
over een goed functionerend systeem dat uw
verwachtingen overtreft.
Neem contact met ons op voor een specialist in verhuur en vindt
de oplossing voor uw huurbehoeften:
Trane Belgium
Tél. : +32 2 672 23 73
E-mail : aftersales@tranebelgium.com

Trane® is een label van Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) verhoogt de kwaliteit van leven door het creëren van
comfortabele, duurzame en efﬁciënte omgevingen. Onze mensen en labels, zoals Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® en
Club Car®, werken samen om de luchtkwaliteit in woningen en gebouwen te verbeteren, voedingsmiddelen en bederfelijke
producten te vervoeren en beschermen en de industriële productiviteit en efﬁciëntie te vergroten. Wij zijn een mondiale
onderneming die zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.

trane.com

Wij drukken op milieuvriendelijk kringlooppapier om verspilling tegen te gaan.
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