Koeling en airconditioning specialisten
met een warm kloppend hart voor
hoogwaardige koeltechnische
installaties en onderhoud.

Ter Steeg en Klopstra BV
Koeling en airconditioning specialisten met
een warm kloppend hart voor hoogwaardige
koeltechnische installaties en onderhoud.
Het ligt niet alleen aan de warmer wordende aarde
dat koeltechnische bedrijven een steeds belangrijkere rol spelen. Nog iedere dag worden er nieuwe toepassingen gevonden waarbij ‘koeling’ van belang is.

‘onze servicedienst is
24 uur per dag 7 dagen
in de week paraat’

Ter Steeg en Klopstra b.v. is al sinds 1980 actief op
dit gebied en heeft inmiddels een schat aan
ervaring opgebouwd. Deze ervaring maar ook het
bijscholen en het bijhouden van de laatste ontwikkelingen is van groot belang om op de vele gevarieerde
vragen een passend antwoord te geven. Zo zorgen we er o.a. voor dat al onze
monteurs F-gassen gecertificeerd zijn.
Als specialisten zijn wij in staat u een goed advies te geven en weten wij dat
niet alleen de hoogte van uw investering belangrijk is: Goed onderhoud zorgt
voor een grotere betrouwbaarheid van uw installatie en daardoor een beter
rendement op uw investering.

Service is het sleutelwoord binnen ons bedrijf. Met klantgericht denken, zijn
we in staat om naast de levering en installatie van koelsystemen ook een
onderhoudsabonnement op maat voor u samen te stellen.
Serviceverlening wordt in overleg met u uitgevoerd. Mocht er zich onverhoopt
een storing voordoen, onze servicedienst is 24 uur per dag 7 dagen in de week
paraat.
Sectoren waaraan we o.a.
onze diensten verlenen:
• Industrie
• Bakkerijen
• Instellingen
• Slachthuizen
• Vleesverwerkende bedrijven
• Ziekenhuizen
• Vissersschepen
• Supermarkten
• Horeca
• Land- en tuinbouw
• Koel- en vrieshuizen

Producten die wij o.a. leveren:
• Koeltoonbanken
• Wandkoelmeubelen
• Diepvrieseilanden en -kasten
• Stekkerklare koel- en vriesunits
• Demontabele koel- en vriescellen
• IJsblokjes- en schilferijsmachines
• Bedrijfskoel- en vrieskasten
• Scheepskoel- en vriesinstallaties
• Airconditioners
• Koudwaterinstallaties

Airconditioning

De door u en ons gestelde eisen aan de woon- en werkomgeving worden steeds
hoger en airconditioning is een onmiskenbaar instrument geworden.
Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen , leveren en installeren van
airconditioning, warmtepomp, convector- en ventilatiesystemen of complete
luchtbehandelingsystemen die koelen in de zomer en verwarmen in de winter.
Wij bieden voor elke situatie een passende oplossing.

Volledige klanttevredenheid is onze prioriteit
Voor een vrijblijvend advies op maat
Ter Steeg en Klopstra bv
Tramweg 10
9422 BJ Smilde
Telefoon: 0592 – 41 46 00
E-mail: info@koel-airco-smilde.nl
Website: www.koel-airco-smilde.nl
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