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HYPERMARKT / SUPERMARKT

Waarom koos je voor Destratificatie ?

« Ter hoogte van de koelmeubelen was er sprake van nevel, op 

de horizontale en verticale vlakken, met sterke condensatie.

Aan de kant van de klant natuurlijk, als je een product niet ziet, 

verkoop je het niet.

Zodra het personeel de producten moest inladen bij het in de 

schappen leggen, was hun hele onderbuik doorweekt.

Het schoonmaakbedrijf moest regelmatig langs de wasser, want 

overal langs de bakken stond water.

Bij de kassa's hadden we ook een zeer aanwezig probleem 

van koude tocht, met een echt gevoel van kou, voor de 

kassa-hostesses.

Dit alles heeft tijd gekost en ons geld gekost. We moesten een 

oplossing vinden… ».

Interview van 10 maart 2020, met de manager van een hypermarkt

In totaal zijn er meer dan 2 500 destratificatoren 
en luchtreinigers geïnstalleerd in supermarkten

Wat is uw oordeel na de installatie van 
AIRIUS-destratificatoren ?

« Bij installatie hadden we alleen

helemaal geen condensatie meer.

We bekomen een stijging van de tempe-

ratuur op de grond, tussen 2° en 3°C...

We hebben gewonnen aan comfort voor 

klanten en kassamedewerkers, terwijl wij

aanzienlijke energiebesparingen op het 

gebied van verwarming hebben kunnen 

realiseren.

De door de firma Airius voorgestelde 

oplossing voldeed perfect aan onze 

verwachtingen. De uitgevoerde studie, 

de technische en commerciële onders-

teuning is van hoge kwaliteit.

Het is heel eenvoudig, het verbruikt heel 

weinig en het draait 24 uur per dag. 

Eenmaal geïnstalleerd heb je er geen 

omkijken meer naar. ».

Winkel, koelmeubels, culturele ruimte

Verkoopoppervlakte: 7000 m2 

Plafondhoogte: 8,2 meter
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Eenvoudige installatie en 
onmiddellijke efficiëntie

Verwijdering van condensatie in 
vers shap, goed productzicht

Energie besparingen
en Thermisch comfort

ComfortEconomie Nevel

s a v i n g  y o u  e n e r g y

Getuigenis

Onze oplossingen zijn aangepast aan de verschillende gebieden van hypermarkten en supermarkten: 
winkel, versafdeling, kassa's, receptie, voorraad, drive-through en galerijen.


