
Snelle en betrouwbare koeling
Qua ontwerp zijn een tijdelijke en permanente ijsbaan 

weliswaar gelijk, maar de componenten van een tijdelijke 

ijsbaan moeten mobiel zijn. De specificatie en installatie 

van een tijdelijke ijsbaan is uitermate gespecialiseerd werk. 

Trane Rental Services beschikt over de juiste apparatuur en 

expertise om ijsbanen te bouwen en onafgebroken te laten 

draaien, zodat de klant verzekerd is van de best mogelijke 

ijsbeleving.

Speciale koeloplossingen voor speciale 

evenementen
De technisch specialisten van Trane doen samen met uw 

projectteam een eerste inschatting van uw koelbehoefte. 

In nauw overleg met projectmanagers wordt zorgvuldig 

apparatuur geselecteerd die is afgestemd op de benodigde 

koelcapaciteit. De levering en installatie van alle 

huurunits wordt gepland zodat dit volledig aansluit bij uw 

projectplan.

Waarom Trane Rental Services?
•  Trane heeft de jongste huurvloot binnen de sector. U 

bent dus verzekerd van een betrouwbare, veilige en 

efficiënte installatie.

•  Onze huurapparatuur is uitgerust met speciale accessoires 

zodat deze des te eenvoudiger geïnstalleerd en sneller 

aangesloten kan worden op glycoloplossing en voeding.

•  Ons grote servicenetwerk omvat ervaren, door de fabriek 

erkende monteurs.

 

Turnkey-diensten van begin tot eind
Trane is een mondiaal leider op het gebied van de 

productie en levering van HVAC-apparatuur. De 

apparatuur die wij verhuren, wordt door ons ontworpen 

en gebouwd. Onze turnkey-diensten bestaan uit levering, 

inbedrijfstelling, bewaking en uitbedrijfstelling van de 

apparatuur. En u kunt ervan op aan dat de monteurs van 

Trane ervoor zorgen dat uw installatie goed draait. Wij 

hebben alles in huis om van uw volgende evenement een 

geweldig succes te maken.

Verhuurdiensten voor ijsbanen
Voorzien in uw unieke behoeften aan tijdelijke koeling 
voor een unieke ijservaring



Koeloplossingen van een vertrouwde partner
Trane heeft één van de meest geavanceerde 

koelmachinehuurvloten in Europa, het Midden-Oosten 

en India. Met 130 verkoop- en servicelocaties en ruim 

1000 van de best opgeleide sales en service engineers in 

de branche bevindt Trane zich in de beste positie om u te 

helpen bij uw speciale toepassingen en seizoengerelateerde 

behoeften.

Wij leveren snelle, veilige en kostenefficiënte oplossingen. 

Ons team van accountmanagers, technisch specialisten, 

service engineers en logistieke professionals kan de 

apparatuur die u nodig heeft, snel gebruiksklaar maken 

zodat u beschikt over een goed functionerend systeem dat 

uw verwachtingen overtreft.

Neem contact op met ons
Kijk voor de huur van een Trane-koelmachine voor uw 

volgende ijsevenement of voor meer informatie over Trane 

Rental Services op:

www.trane-chiller-rental.eu

Het beleid van Trane richt zich op een continue product- en productgegevensverbetering en Trane behoudt zich het recht voor om het 
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) verhoogt de kwaliteit van leven door het creëren en in stand houden van veilige, comfortabele en 
efficiënte omgevingen. Onze mensen en merken, zoals Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane®, werken samen 
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en beschermen, woningen en bedrijfspanden te beveiligen, en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Wij 
zijn een mondiale onderneming met een omzet van $ 14 miljard die zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang 
en blijvende resultaten.
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