
CONTACTEER ONS GERUST!
Heeft u vragen over koel- en vriesinstallaties, airco, warmtepompen en/of ventilatie? 

Contacteer ons gerust. Wij zorgen voor een totaal vrijblijvende en duidelijke o�erte.

Deinsesteenweg 6 - 8700 Tielt

O479 24 79 52

O51 43 68 60

info@lamont-klimatisatie.be

www.lamont-klimatisatie.be
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WEB 

EEN KOELWAGEN HUREN?
Lamont Klimatisatie koelt en/of vriest uw dranken en voedingswaren overal waar catering is vereist. Onze vloot van koel- en vrieswa-

gens staat klaar voor al uw activiteiten. Contacteer ons en ontdek onze interessante voorwaarden.

Onze voertuigen zijn stekkerklaar: het volledig volume is beschikbaar, al dan niet met rekken ingericht. De enige vereiste is een 

220V-aansluiting (netspanning gewone stekker)

KENMERKEN
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-

-

-

-

capaciteit van 9m3 tot 15m3, met koelvermogen tot -22 graden celcius

grotere capaciteit mogelijk op aanvraag

elk koelvoertuig - elke aanhangwagen voldoet aan de geldende HACCP norm.

wij leveren onze koelwagens aan huis, proper en op tijd

huur voor langere of kortere termijnen mogelijk.

PRIJS HUREN VAN KOELWAGEN
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-

-

-

-

€75 voor 1 dag.

€100 voor 2 dagen.

€125 per midweek (ma-vrij).

€125 per weekend (vrij-zon).

Contacteer ons vrijblijvend voor de prijs voor langere huurperiodes.



KOELTECHNIEK
Lamont Klimatisatie installeert uw koel- en vriescellen en allerlei andere koelmeubelen op een correcte manier. Wij verstrekken u 

gepast advies en samen met u selecteren we de meest geschikte koel- en vriescel, de bijhorende deuren en toebehoren. Alle types 

koelinrichtingen zijn mogelijk.

Zowel in nieuwbouwprojecten, verbouwingen en bestaande projecten plaatsen wij de koelcel die voldoet aan de noden van uw zaak 

of woning. Elke koelcel wordt voorzien van een aangepaste koelinstallatie. Wij installeren de gepaste koelgroep in  functie  van  de  

gewenste  temperatuur,  het  gebruiksdoel  en  de  bewaringsvereisten.

AIRCONDITIONING
Wij specialiseren ons onder meer in het installeren van airconditioning waarbij we warmte onttrekken aan de binnenlucht en afvoeren 

naar buiten. Deze cyclus is omkeerbaar waardoor we in de winter kunnen verwarmen met hetzelfde toestel.

 

Airco doet meer dan enkel de lucht a�oelen of verwarmen: het zorgt voor een perfect evenwicht tussen temperatuur, frisse lucht en 

vochtigheid, en zuivert zelfs de lucht, zodat u het hele jaar door kunt genieten van een perfect binnenklimaat.

 

Omwille van de stijgende energieprijzen en groeiende bezorgdheid voor het milieu, moet de airco echter ook energie-e�ciënt zijn. 

Onze airco systemen bieden een alles-in-één-oplossing, en dus een superieure prestatie en energie-e�ciëntie, om het milieu waarin 

we leven te beschermen.

 

Deze toepassing voorzien wij zowel in woningen, kantoren of in uw bedrijf.

VENTILATIE
Comfortabel wonen, werken en leven is een must! En dat is meteen ons vak. Via de verschillende ventilatiesystemen waarborgen we 

een gezonde leefomgeving voor u en uw gezin. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem verplicht bij nieuwbouw en grondige renovaties. 

Een terechte beslissing want een goed geïsoleerde woning zonder ventilatie kan voor problemen zorgen. Zo kunnen er vochtproble-

men en schimmels ontstaan wat nefast is voor de gezondheid.

 

De vervuilde, gebruikte binnenlucht wordt vervangen door verse buitenlucht. Het correct ventileren van een gebouw zal niet alleen 

een gunstige impact hebben op de gezondheidstoestand maar ook vochtproblemen en mu�e geurtjes tegengaan. 

Voor de verschillende ventilatiesystemen kan je bij Lamont Klimatisatie terecht.

WARMTEPOMPEN
Warmtepompen plaatsen vormt één van onze andere specialisaties. Hier bieden wij een totaaloplossing van warmtepomp tot 

vloerverwarming, sanitair,... De warmtepomp is dé energiezuinige manier om uw woning te verwarmen en te koelen. Op gemiddeld 7 

à 10 jaar verdient u de aankoop van uw investering terug. Wij rekenen uw winst uit, zeker met de steeds maar stijgende energieprij-

zen.

De warmtepomp benut de warmte uit de natuur en verwarmt hiermee zowel uw woning als het sanitair warm water. Een warmtepomp 

onttrekt haar energie voor 70 à 80% uit de omgeving. De elektrische energie die de warmtepomp aandrijft, levert de rest. Het laatste 

pluspunt: u bedient en onderhoudt uw warmtepompsysteem met het grootste gemak.

LAMONT KLIMATISATIE, 
VAKMANSCHAP IS ONS VISITEKAARTJE.

Lamont Kristof is uw specialist voor het plaatsen van koel- en vriesinstallaties, airconditioning, 
ventilatie en warmtepompen. Verhuur en verkoop van koel- en vriestoestellen behoort eveneens 

tot de mogelijkheden.

Blader gerust verder, bel ons op 0479 24 79 52 of kom langs in Tielt voor meer informatie. 
Wij helpen u graag!

  


