
Een professionele 
koelinstallatie op maat 
voor je bedrijf, handelszaak 
of residentieel project?

Keysers Koeltechniek zorgt voor 
koelinstallaties, aangepast aan jouw noden 
en wensen. We denken proactief mee over de 
praktische realisatie van je project en houden 
rekening met toekomstige (ecologische) 
vereisten. 

Met Keysers Koeltechniek ga je voor een 
betrouwbare, ervaren partner met meer dan 
40 jaar ervaring in koeling-, verwarming- en 
ventilatieoplossingen. Van grote industriële 
installaties tot stijlvol maatwerk voor retail 
en grootkeukens. Een uitbreiding van je 
bestaande set-up, vervanging van verouderde 
toestellen of een totaalvernieuwing? Bij 
Keysers Koeltechniek zit je goed, ongeacht de 
grootte van jouw project.  

Antwerpsesteenweg 373, 
2390 Westmalle BE
info@keysers-koeltechniek.be
+32 (0)3 312 18 74

Neem contact met ons op

www.keysers-koeltechniek.be

“Een volledige 
vernieuwing 

van mijn 
koelinstallaties 

op enkele  
weken tijd.”

– Carrefour Kalmthout



Industriële 
koeltechnieken
Heb je een grote productiecapaciteit maar ook 
grote koelingnoden? Keysers Koeltechniek 
levert grootschalig maatwerk voor élk bedrijf. 
Van voedselverwerking, over landbouw tot 
farmaceutica.

Neem contact met ons op via www.keysers-koeltechniek.be

Commerciële 
koeltechnieken
Geen twee handelszaken zijn gelijk, en 
hetzelfde geldt voor hun koeling.

De beschikbare oppervlakte, de stijl 
van je interieur, ecologische normering, 
groeipotentieel en ga zo maar door. We 
houden rekening met al deze factoren en meer 
bij het uitwerken van jouw ideale koeling set-
up.  

Heb je problemen of vragen na installatie? 
Wij zijn steeds bereikbaar via onze 24/7 
wachtdienst.

Residentiële 
koeltechnieken
Van je eigen woning tot de ontwikkeling van 
een groot residentieel project. Onze airco- 
en warmtepompinstallaties bieden een 
ecologische en energiezuinige meerwaarde 
voor elke nieuwbouw of renovatie.

Warmtepompen zorgen voor de afvoer  van 
warmte naar buiten (airco) of recupereren 
energie uit de buitenlucht, de grond of 
het grondwater en zetten deze op een 
energiezuinige manier om in warm water voor 
je sanitair, convectoren of vloerverwarming. 

Voor een grootschalig anodiseerbedrijf 
installeerde Keysers Koeltechniek een nieuwe 
CO2 chiller. Dankzij deze koelinstallatie met 
natuurlijk koudemiddel kon men de productie 
uitbreiden en tegelijkertijd besparen op 
energie. Een unieke en duurzame opstelling.


