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De wereld veranderd. En zo ook de eisen waar het klimaatsysteem aan moet voldoen. Daarom

blijven wij onze producten verbeteren. Meer info hierover en een overzicht van onze eerdere

kasttypes vindt u hier. 

IS UW LUCHTBEHANDELINGSKAST NOG GESCHIKT VOOR DE TOEKOMST? 

Er gebeurt een hoop, zeker op technisch en economisch vlak. Wetgeving transformeert

razendsnel en gebouwgebruik is de afgelopen jaren, mede door technologische ontwikkelingen,

drastisch veranderd. Door constant te blijven innoveren op het gebied van klimaatsystemen,

houden wij onze luchtbehandelingskasten continu up-to-date voor de toekomst. In de

afgelopen 125 jaar hebben wij een grote variatie aan klimaatkasten verkocht in Nederland en

omgeving.

Een korte opsomming van de type kasten welke we afgelopen jaren hebben geleverd of nog

steeds leveren:

VK1

VK
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Een overzicht van de diverse klimaatkasten welke OC Verhulst
afgelopen 125 jaar heeft geleverd. Eenvoudig upgraden? Lees verder!



VKD

VSP

VKP

VKE

KL

Roto-Cool

Verpack

Compairco

Computair

Diverse units via de RC groep:

  RC Smart

  RC Manta

  RC Turbo

  RC Glider

  RC Eagle

  RC Maximo

Verdi A

Verdi B

Verdi C

Verdi D

Verfris schoolunit

VKT

VKT Basic

VKT plus

Ecostar

Verdyn

Verdyn Cool

CompactCool

Van alle geleverde types klimaatkasten zijn een deel al boven de respectabele leeftijd van 20 jaar

of ouder. Ondanks dat ze nog steeds draaien, zijn ze natuurlijk niet meer allemaal “2025 waardig”.

Dat snappen wij heel goed. Wij hebben daarom al jaren de kennis en kunde in huis om

bestaande kasten (zowel onze eigen installaties als die van andere producenten) te renoveren,

modificeren of te upgraden. Onze afdeling Renovatie & Onderhoud bestaat uit specialisten met

alle nodige expertise in huis. Zij helpen de bestaande kast te verbeteren of duidelijk in kaart te

brengen of het slimmer is de huidige luchtbehandelingskast (ofwel LBK) compleet te vervangen. 

Lees hier meer over de werkzaamheden van onze afdeling of neem geheel vrijblijvend contact

op. 

https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/service
https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/over/mensenverhulst/renovatieenonderhoud


OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10

5151 DL DRUNEN (NL)

+31 416 672 200

info@oc-verhulst.nl

www.oc-verhulst.nl

tel:+31548374375
mailto:info@oc-verhulst.nl
http://www.oc-verhulst.nl
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