Tijdelijke ruimtekoeling bij
uitbreidingsproject in de food-logistiek
Coolworld ondersteunt Bakker Logistiek bij uitbreidingswerkzaamheden. Iets om trots
op te zijn, want dit is één van de grootste logistieke dienstverleners op het gebied van
geconditioneerde en gekoelde (food) producten. Bakker Logistiek is gespecialiseerd in
transport en warehousing. Daar waar kwaliteitsbewaking en temperatuur van groot
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belang zijn, maakt Coolworld het verschil. Één van de hallen binnen het omvangrijke

Tel. 0800 266 5000
I. www.coolworld-rentals.nl
E. sales@coolworld-rentals.nl

logistieke centrum wordt door middel van een huurinstallatie gekoeld.

In beeld: de chillerinstallatie
bij de loading docks.

Complete koelinstallatie
Tussen de loadingdocks van het omvangrijke logistieke complex in Zeewolde
staat de 300 kW chiller mét buffervat, pomp en de benodigde accessoires. Als
we naar binnen lopen zien we de vier grote low-temp airhandlers die hierop
aangesloten zijn. Deze airhandlers zijn naast elkaar geplaatst op een verhoging. De ideale opstelling om de ruimte op (de juiste) temperatuur te houden,
namelijk: 4 graden Celsius.

Manager facilitaire zaken

Stabiele temperatuur

Goed bewapend tegen temperatuurpieken
Bij forse ruimtes, zoals hier bij Bakker Logistiek, kan temperatuurbeheersing
een flinke uitdaging zijn. Zeker als een ruimte niet primair bestemd is voor de
tijdelijke opslag van die temperatuurgevoelige producten. Met name in de zomer,
als de zon nog wel eens flink wil branden op het dak van het distributiecentrum.
Om dan toch operationeel te kunnen zijn, biedt inhuur van ruimtekoeling een
(flexibele) oplossing.

In de hal is een enorme variëteit aan
levensmiddelen opgeslagen voor een al even
diverse klantengroep. Vandaar is behoud van
de juiste temperatuur van groot belang.
Niet alleen voor de voedselveiligheid, maar ook
om de kwaliteit van de aanwezige producten
te garanderen.

De opstelling bezien van de binnenzijde

De low-temp airhandlers
in werking

Over Bakker Logistiek
Als specialist in transport en warehousing in de food-sector behoort familiebedrijf
Bakker Logistiek tot de grootste logistieke dienstverleners van Nederland. In totaal
werken hier ruim 1850 gepassioneerde medewerkers, vanuit tien vestigingen
binnen de Benelux. Met een vloot van meer dan 600 eigen vrachtwagens,
zorgt Bakker Logistiek ervoor dat supermarkten, grootwinkelbedrijven en
retail-ketens dagelijks de juiste producten onder de perfecte omstandigheden
ontvangen. Dit doet de onderneming voor meer dan 300 opdrachtgevers in de
Benelux en Duitsland. De locatie in Zeewolde is goed voor circa een derde van de
totale oppervlakte van de eigen distributiecentra.

