koel- en vriestechniek

airconditioning

elektrotechniek

Bewust verder

Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van
een optimaal bewaarklimaat voor producten in onder
meer de agrarische sector en de industrie. Met onze
jarenlange ervaring zijn wij een betrouwbare partner
voor het leveren van energiezuinige en duurzame
installaties.
Koel- en vriestechniek, Airconditioning en Elektrotechniek zijn de drie groepen waarbinnen de werkzaamheden met zorg worden uitgevoerd. Van het advies en
de uitvoering tot aan de service en het onderhoud. Alles
wordt speciaal voor u op maat aangeboden. Kwaliteit,
effectiviteit en innovatie staan daarbij centraal.

Wij groeien ‘bewust verder’, om u zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!

Kennis en ervaring
Wat in 1978 is begonnen als een kleine onderneming in koel en
vriestechniek, is onder leiding van de huidige directeur Henk
Dijksma uitgegroeid tot een allround en kwalitatief hoogwaardig koeltechnisch installatiebedrijf. De kennis en ervaring is van
vader op zoon overgedragen en uitgebreid tot een moderne
en vooruitstrevende bedrijfsvoering. Met het professionele
team wordt vanuit de vestigingsplaats Emmeloord een landelijke maar ook internationale klantenkring bediend.

Om de kwaliteit te kunnen garanderen hebben wij alle benodigde deskundigheid in eigen huis. De technologie ontwikkelt
zich in een rap tempo. Het is dan ook van groot belang dat
de theoretische kennis van ons hoogopgeleide personeel in
alle werkprocessen wordt doorgevoerd. Dat geldt ook voor
de opgedane kennis in de praktijk. Door beide te combineren
realiseren wij het meest optimale bewaarklimaat voor uw
product.

Koel- en vriestechniek
Elk product vraagt om een specifiek bewaarklimaat. Met de
juiste koeling kunnen consumenten het hele jaar door groente,
fruit en bloembollen verkrijgen. Alles draait om de verlenging
van de houdbaarheid van het product. Een specialistische klus,
die de nodige kennis en ervaring vereist.
Dijksma Koudetechniek heeft al vele jaren ervaring met het
koelen en vriezen van producten in de akkerbouw en fruitteelt. Wij zijn dan ook de expert in het creëren van het beste
bewaarklimaat van uw winterpeen en witlofpennen. Datzelfde
geldt voor de ULO-bewaring (Ultra Low Oxygen-bewaring) van
appels en peren. Naast de agrarische sector zijn wij ook actief
in de industrie. Denk daarbij aan invriestunnels, vrieshuizen,
proceskoeling en koeling voor verwerkingsruimtes.
Bij zowel nieuwbouw als renovatie en uitbreiding van koelcellen, kunnen wij het gehele traject voor u verzorgen. Van het
ontwerp en de bouw van installatie tot en met de service en
onderhoud. Alles wordt met grote nauwkeurigheid en volgens
de actuele kwaliteitseisen uitgevoerd. Tijdens het gehele
traject heeft u één contactpersoon die u alle kennis en kunde
biedt.

Airconditioning
Het onderdeel airconditioning vloeit voort uit de koel- en
vriestechniek en richt zich op het creëren van een behaaglijk
klimaat in ruimten waar mensen wonen en werken. Bij airconditioning draait het niet alleen om koelen, maar ook om verwarmen, zuiveren, ventileren en ontvochtigen. Het gaat dus om de
behandeling van lucht, ook wel klimaatbeheersing genoemd.
Wij leveren energiezuinige klimaatbeheersinginstallaties voor
met name de utiliteitsbouw (zoals kantoorgebouwen, winkels,
zorgcentra en scholen). De klimaattechniek is volop in ontwikkeling en het is dan ook een belangrijk onderdeel van ons
bedrijf geworden. In elke ruimte realiseren wij een aangenaam
klimaat, waarbij de criteria voor energieverbruik, geluidsniveau,
hygiëne en onderhoudsgemak in acht worden genomen.

Elektrotechniek
Aanvullend op het onderdeel koel- en vriestechniek en airconditioning leveren wij de bijbehorende elektrotechniek. Denk
hierbij aan licht- en krachtinstallaties, maar ook schakelpanelen
waarin PLC- en computerbesturingen worden geïnstalleerd.
Alles wordt zelf ontworpen, ontwikkeld en geplaatst.
Juist die besturings- en regeltechnieken zorgen voor een optimale werking en een hoogwaardig eindproduct tegen zo laag
mogelijke energie- en onderhoudskosten. Door onze op maat
gemaakte installaties zal uw bedrijfsrendement uiteindelijk
verbeteren.

Service en onderhoud
Ook na ingebruikname van de nieuwe installatie zijn wij u graag
van dienst. Wij zijn gecertificeerd om de door de wet verplichte
lekdichtheidscontroles en periodiek onderhoud voor u uit te
voeren. Graag voorzien wij u van een vakkundig advies op maat.
Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw installatie energiezuinig draait en de levensduur wordt verlengd. Ook verkleint
het de kans op storingen. Daarom bieden wij u onderhoudscontracten. Van contracten op basis van nacalculatie tot contracten
met volledige inspectie en onderhoud.
Mocht er onverhoopt toch een storing ontstaan, dan zijn wij 24
uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken. Onze ervaren en
deskundige monteurs zijn met de compleet ingerichte servicebussen zo snel mogelijk ter plaatse om het probleem op te
lossen. Wij laten u niet in de kou staan!

Bewust verder

Kwaliteitszorg

persoonlijk en direct contact met onze medewerkers mogelijk.

Binnen ons vakgebied zijn er belangrijke Europese richtlijnen

Wij streven naar een eindresultaat dat niet alleen voldoet aan

met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu. Als NVKL-

de geldende kwaliteitseisen, maar tevens naadloos aansluit op

erkend installatiebedrijf zijn wij in het bezit van het PED- en

uw specifieke situatie. Kiest u voor Dijksma Koudetechniek,

F-Gassencertificaat (voorheen STEK). Deze certificaten waar-

dan kiest u voor vakmanschap op maat.

borgen de veiligheid van de installaties en de milieubewuste
omgang met koudemiddelen. U herkent dit aan de CE-stickers.

Duurzaamheid

Ons personeel wordt constant op de hoogte gehouden van de

Dijksma Koudetechniek werkt volgens traditionele werk-

actuele kwaliteitseisen. Wij hechten veel waarde aan de vei-

processen, maar volgt de trends en speelt in op de nieuwste

ligheid en gezondheid van onze medewerkers en zijn dan ook

technologische ontwikkelingen. Zo kunnen de meest energie-

in het bezit van het VCA-certificaat. Het geheel aan regels en

zuinige en duurzame installaties worden gebouwd. Dit is niet

wetten is ondergebracht in het kwaliteitszorgsysteem ISO9001.

alleen milieuvriendelijk, het levert u als eindgebruiker ook een

U leest het, bij ons bent u verzekerd van goede kwaliteit!

verhoogd rendement op.

Maatwerk

Onze duurzame werkwijze is ondermeer terug te zien in het
vervangen van milieuschadelijke koudemiddelen door na-

Elke klant en iedere opdracht is uniek. Het te bewaren product

tuurlijke koudemiddelen en het bieden van oplossingen met

staat centraal, maar er wordt ook naar de bouwkundige situ-

warmtepompen. Wij blijven ons constant ontwikkelen om u de

atie en de financiële mogelijkheden gekeken. Wij trachten de

beste kwaliteit te kunnen bieden.

investering altijd zo laag mogelijk te houden. Uiteraard zonder
concessies te doen aan de kwaliteit. Graag denken wij in een
vroeg stadium met u mee, om een persoonlijk advies en een
product op maat te kunnen bieden.
Doordat wij alle disciplines in eigen beheer hebben, werken
we efficiënt en flexibel. Onze open bedrijfsstructuur maakt

Wij doen u graag een voorstel!
Dijksma Koudetechniek b.v.
Dukaat 7
8305 BC Emmeloord
T 0527 - 69 70 51
F 0527 - 69 70 27
info@dijksma.nl
www.dijksma.nl
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