
 
Aangepaste luchtbehandelingsoplossingen op  
flexibele korte termijnbasis

RENTAL SOLUTIONS

M U N T E R S
R E N T A L  S O L U T I O N S

 Het perfecte klimaat  
 zolang u dat nodig heeft



ALS EEN LUCHTVOCHTIGHEIDSPROBLEEM  
DRINGEND WORD
Munters Rental Solutions biedt hoogwaardige luchtbehandelingsoplossingen op 
flexibele korte termijnbasis of zolang als u ze nodig hebt. Als u behoefte hebt aan 
luchtbehandelingsoplossingen en -apparatuur om op korte termijn te reageren op een 
dringende noodzaak, piekproductievraag of ongunstige omgevingsomstandigheden.

• een oplossing te bieden voor piekproductievraag; 

• gepland onderhoud of onderhoudsstops (tijdelijke buitenge-
bruikstelling, zandstraling enz.) uit te voeren; 

• in real time een proefrun (proof of concept) uit te voeren; 

• een noodgeval door uitval van luchtbehandelingsunits op te 
lossen; 

• beperkingen door ongunstige omgevingsomstandigheden 
en/of seizoenswijzigingen op te lossen; 

• extra kortetermijncapaciteit te leveren om uw operaties te 
ondersteunen; 

• dringende problemen door een te hoge vochtigheid, zoals 
roestvorming, schimmel of hygiëneproblemen, te verhelpen.

”Ik waardeer de zeer snelle handelswijze van Munters, die ervoor zorgde dat de productie kon worden 
voortgezet zonder enige vertraging of  zonder toegevingen te doen aan de hoge eisen ten aanzien van 
klimaat- en hygiëneomstandigheden. De installatie van de tijdelijke Munters luchtontvochtiger en het benodigde 
leidingwerk werd binnen zeer korte tijd voltooid. Vervolgens konden we samen verder werken aan een 
permanente oplossing voor onze fabriek.”

Boye Olsen, Production Manager

MUNTERS RENTAL SOLUTIONS KAN U HELPEN OM

RH

PRODUCTIE ZONDER ONDERBREKING BIJ DANISH CROWN



KWALITETSVOLLE VERHUURPRODUCTEN ALS  
TOTAALOPLOSSING

Onze Rental Solutions-producten 
zijn identiek aan ons standaard 
productassortiment van hoogwaardige 
en energiezuinige ontvochtigings- en 
luchtbehandelingsoplossingen.

PRODUCTASSORTIMENT

VOORDELEN

Onze verkooptechnici ontwerpen en 
berekenen de juiste oplossing voor uw 
specifieke behoeften.

Onze servicetechnici verzorgen de installatie, het 
benodigde leidingwerk en de opstart. Ze zorgen 
tevens voor al het noodzakelijke onderhoud 
gedurende de huurperiode.

ONTWERP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Totaaloplossing voor optimale gemoedsrust,  
waarbij Munters ook het onderhoud volledig  
voor zijn rekening neemt

✓

Expertise van de fabrikant ✓

Verhuur van eersteklas ontvochtigers en  
luchtbehandelingssystemen✓
Uitgebreide kennis van toepassingen✓

✓ Slechts ÉÉN partner van ontwerp tot implementatie  
– slechts ÉÉN 

€



Een internationale naam, waar de klant centraal staat
Munters, genoteerd op Nasdaq Stockholm, heeft kantoren in 30 landen en meer dan 3.500 medewerkers in een groot 

aantal sectoren wereldwijd. We zijn wereldleiders op het gebied van energiezuinige luchtbehandeling voor bescherming 
van comfort, processen en klimaat. Munters deelt ideeën met zijn internationale netwerk, waardoor de Groep kan bogen 

op een uitstekende reputatie als een betrouwbare, snel reagerende en klantgerichte expert op het gebied  
van klimaatregeling. De filosofie van Munters is gericht op klanttevredenheid en staat centraal bij onze besluitvorming.  

Bij de ontwikkeling en productie van onze systemen zijn tevreden klanten ons primaire doel. En onze medewerkers 
werken er hard aan om dit doel elke dag te verwezenlijken.

Meer informatie over Munters vindt u op www.munters.com
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Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore 
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land Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey 
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Kindom Phone +44 1480 432243, info@munters.co.uk USA Phone+1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam 
Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com 

www.munters.com/rentalsolutions

Uw dichtstbijzijnde 


