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Elektrische kachels
Snel en eenvoudig warm

Capaciteit 1 kW – 75 kW

Omschrijving Onze efficiënte en compacte elektrische kachels 
zijn geschikt voor het verwarmen van werk- en 
leefruimtes. In combinatie met onze drogers zijn de 
kachels ook inzetbaar voor het drogen van bouw-
constructies. Veel van onze kachels zijn uitgerust 
met een thermostaat, zo regelt u snel en eenvoudig 
de gewenste temperatuur. 

Toepassingen Bouwprojecten – Kantoren – Scholen – 
Winkelpanden – Hotels – Evenementen- Tijdelijke 
accommodaties – Woningbouw

Elektrische kachels
Snel en schoon

Capaciteit 75 kW    

Omschrijving Met deze verrijdbare elektrische kachel kunnen 
we elke grote ruimte snel verwarmen. De kachel is 
uitgerust met een 5 standen schakelaar (15-30-45-
60-75 kW), kent geen O2 verbruik en heeft geen 
rookgasafvoer. Deze unit is uitermate geschikt 
wanneer een diesel toepassing geen optie is.  

Toepassingen Bouwprojecten – Evenementen – Beurzen – 
Tijdelijke Accommodaties – Industrie – Warenhuizen 

Mobiele elektrische CV
Kleine unit voor water gevulde CV systemen 

Capaciteit 22 kW – 36 kW     

Omschrijving Met onze elektrische mobiele CV-ketels beschikt 
u snel over warm CV water. Deze compacte en 
kleine boiler is verrijdbaar en daarmee eenvoudig te 
plaatsen. De boiler is voorzien van een automatisch 
opstookprotocol en gemakkelijke bediening. 

Toepassingen Bouwprojecten – Opstookprotocol – Woningbouw 

Verhuur oplossingen



Boilers en CV-units 
Altijd de beste oplossing voorhanden

Capaciteit 120 kW – 500  kW

Omschrijving Klimarent heeft een groot assortiment van mobiele 
boilers gestookt op diesel of gas. De units zijn inzet-
baar voor alle mogelijke oplossingen zoals; stadver-
warming, droging van anhydriet- /zandcement vloer 
d.m.v. vloerverwarming en comfort verwarming.

Toepassingen Bouwprojecten – Opstookprotocol – Industrie – 
Ziekenhuizen – Agrarische Sector – Gemeente

Warmtepomp
Stil, schoon, energiezuinig & stekkerklaar

Capaciteit 6 kW – 230 kW    

Omschrijving Ons assortiment bestaat uit warmtepompen waar-
mee u elektrisch kunt verwarmen en koelen. Deze 
machines zijn uitermate geschikt voor zowel korte- 
als langdurige projecten. 

Toepassingen Bouwprojecten – Opstookprotocol – Industrie – 
Evenementen – Ziekenhuizen 

Indirect gestookte kachels 
Altijd de beste verwarmingsoplossing paraat

Capaciteit 23 kW – 400 kW    

Omschrijving Klimarent heeft voor elk type project de geschikte 
verwarming in het assortiment en garandeert volle-
dige ontzorging. Wij creëren het gewenste klimaat 
of zijn in staat om vochtige ruimten te conditioneren. 
Het Klimarent team adviseert, installeert, beheert en 
draagt zorg gedurende het gehele project. 

Toepassingen Bouwprojecten – Infra – Tenten – Evenementen – 
Beurzen – Industrie – Media – Agrarische Sector  
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Ventilatie
Perfecte balans door goede ventilatie

Capaciteit 500 m3 / u – 45.000 m3 / u

Omschrijving Om een optimale balans te creëren tussen tempe-
ratuur en luchtvochtigheid is ventilatie vereist. Onze 
ventilatoren kunnen uitstekend worden toegepast in 
combinatie met drogers, kachels en luchtbevoch-
tigers. Op zoek naar de juiste ventilatie voor uw 
project? Wij adviseren u graag. 

Toepassingen Bouwprojecten – Tunnels – Parkeergarages – 
Woningen – Industrie – Luchtverversingen –  
Media – Evenementen

Droging
Gecontroleerd drogen voor een optimaal resultaat

Capaciteit 250 m3 / u – 2.200 m3 / u    

Omschrijving In ons assortiment vindt u een breed scala aan 
condens- en adsorptiedrogers voor zowel kleine als 
grote ruimtes. De drogers zijn perfect voor dekvloe-
ren, schilderwerk en stuc- en spuitwerk. Tevens zijn 
de drogers inzetbaar bij brand- en waterschade. 
Met specialistisch meetapparatuur zijn wij eveneens 
in staat het gehele proces voor u te monitoren.  

Toepassingen Bouwprojecten – Calamiteiten – Woningen – 
Industrie – Serverruimtes – Overstromingen – 
Opslagplaatsen 
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Koelmachines 
Optimale condities voor de beste ijsvloer

Capaciteit 20 m2 – 2.000 m2 

Omschrijving Wij bieden u de mogelijkheid om, d.m.v. een koud-
watermachine, ijs te maken. De perfecte recreatieve 
ijsbaan tot 2.000 m². We hebben hier verschillende 
capaciteiten voor, om u goed te kunnen bedienen. 

Toepassingen Evenementen – Gemeente – Attractieparken 

Verhuur oplossingen



Belgie
T: 0800 23 555
M: info@klimarent.be
W. www.klimarent.eu

Nederland
T: 0800 5546273
M: verhuur@klimarent.nl
W: www.klimarent.eu

Verhuur 
Ons productassortiment 

bestaat uit installaties voor koeling, 
bevochtiging, verwarming, droging, 
ventilatie. 

Calamiteitendienst 
Om de continuïteit van 

de goede klimaatbeheersing te 
waarborgen beschikken wij over een 
24/7 calamiteiten-dienst. In geval 
van calamiteiten gaan wij direct aan 
de slag om te voorkomen dat u met 
hoge kosten te maken krijgt.

Advies 
Wij denken graag met u mee 

en zoeken samen met u naar de 
beste en meest rendabele oplossing. 
Waar mogelijk ontwikkelen we 
de apparatuur die nodig is of we 

betrekken één van onze deskundige 
en betrouwbare partners bij de 
uitdaging.  
 

Installatie 
Wij verhuren niet enkel 

tijdelijke klimaatvoorzieningen maar 
plaatsen deze ook. Onze ervaren 
monteurs zorgen voor vervoer en 
installatie van de apparatuur op de 
afgesproken wijze en tijd.

Één loket 
U heeft maar met één loket 

te maken, wij regelen alles. Met 
onze oplossingsgerichte aanpak, 
breed assortiment, sterke expertise 
en hoge service graad bieden wij 
u de oplossing voor elk tijdelijk 
klimaatprobleem.
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