WARMTE EN KOUDE ZIJN ONS
SPECIALISME!

Redenko is een handelsonderneming en biedt oplossingen voor projecten in de
utiliteit, tuinbouw en industrie. Dit doen we met een breed assortiment aan A-merk
componenten en met meer dan 30 jaar aan kennis en ervaring in installatietechniek.
Ons gaat het om meer dan kwaliteitsproducten leveren,
service en duidelijk zijn. Het liefst zien we jou terugkomen.
Omdat er goed naar je geluisterd is en je krijgt waar je om
vroeg. Daar draait het uiteindelijk om.
Samen met jou ontwerpen, overleggen en tot een oplossing
komen waar anderen deze niet hebben. Die uitdaging geeft
ons enorm veel energie!
Wedden dat zaken doen met ons energie oplevert?

ÉÉN ADRES
Met meer dan 30 jaar
aan technische kennis en
ervaring onderscheiden wij
ons. Bij ons kunnen dezelfde
specificaties leiden tot een
verrassend ontwerp en
slimme combinaties tot een
breed aanbod. Daag ons
gerust uit!

MAATWERKOPLOSSINGEN

ONTZORGING

Als installateur van
(complexe) energiezuinige
installaties is het soms
zoeken naar een leverancier
met specialistische
kennis van warmte en
koude. Redenko heeft die
technische know-how in
huis. Wij ontwerpen en
leveren desgewenst - in
nauwe samenwerking componenten op maat.

Componenten op
moeilijk bereikbare of
drukke plekken leveren?
Binnen het afgesproken
tijdvak, just in time of
tienhoog? Wij doen het!

ONZE PRODUCTEN

WARMTEWISSELAARS

BUIZENWARMTEWISSELAARS

DROGE KOELERS

Betrouwbare A-merken
en zeer efficiënt
Deskundig en vrijblijvend
maatwerkadvies
Altijd de beste oplossing
Grote range aan frames
en platen
Spare parts / Service
en onderhoud

Lange levensduur en hoge
betrouwbaarheid
Ontwerp, engineering en
fabricage onder één dak
Optimaal ontwerp, maatwerk
of standaard
Afwerking conform de
hoogste standaard
Goed reinigbaar

Duurzaam en energiezuinig
ontwerp
Enkele of dubbele rij
ventilatoren
Maximaal vermogen bij
een kleine footprint
Eurovent gecertificeerd
Uitgebreid assortiment
met opties

BUFFER- EN
VOORRAADVATEN

VOORGEÏSOLEERDE
LEIDINGEN

AFLEVERSETS

Maatwerk of standaard
Drukklasse 3/6/8/10/16 bar
Koolstofstaal / RVS 304 / RVS 316
Diverse isolatiemogelijkheden
voor verwarmen of koelen
Snelle levertijden, inhoud
100 – 50.000 liter

Duurzaam en optimale
isolatiewaarde
Lengtes van 6m, 12m, of flexibel
op rol tot max. 500m
Compleet pakket aan
hulpstukken en verbindingen
Verwarming, koeling en
tapwater
Snelle levertijden

Maatwerk of standaard
Betrouwbaar en energiezuinig
Mechanische of elektronische
regeling voor tapwater
Eigen ontwikkelde regeling CV
en koeling
Capaciteit tapwater
CW 3, 4, 5 of 6

Advies nodig? Het Redenko Energy Team staat voor je klaar!

www.redenko.nl

Blauwhekken 1b, 4751XD Oud Gastel, Roosendaal

+31 (0) 85 800 10 20

info@redenko.nl

