OPTIMALE KLIMAATOPLOSSINGEN

Retail

Uw partner voor de retail

Complete klimaatoplossingen
Een prettig winkelklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de temperatuur en de luchtkwaliteit op de winkelvloer. Een
goede klimaatscheiding in de deuropening en verwarming, koeling of ventilatie in de ruimte zijn hierbij van grote invloed. Wanneer
het binnenklimaat van mindere kwaliteit is, dan wordt dat direct opgemerkt door personeel en bezoekers. Een comfortabele
winkelomgeving geeft bezoekers een aangenaam gevoel. Bovendien vermindert een aangenaam werkklimaat het ziekteverzuim
en verhoogt het de productiviteit van het personeel.

Klimaatscheiding
Voor veel winkeliers zijn open winkeldeuren erg belangrijk, omdat het drempelverlagend en
uitnodigend werkt, wat bijdraagt aan de klantvriendelijkheid. Een geopende deur zorgt echter
ook voor een uitwisseling van lucht, wat vaak als onprettig wordt ervaren door de klanten en het
personeel. De comfort-luchtgordijnen van Biddle realiseren de best mogelijke klimaatscheiding
in uw deuropening, waardoor deze uitwisseling van lucht voorkomen wordt. De binnen- en
buitentemperatuur worden optimaal van elkaar gescheiden met hoge energiebesparingen en
een maximaal comfort als gevolg.

Klimaatbeheersing
Biddle maakt het mogelijk de ruimte aangenaam te verwarmen, koelen en ventileren.
Afhankelijk van de wensen van de klant wordt een "klimaatsysteem op maat" samengesteld,
waarbij efficiënt hergebruik van warmte een optie is. Zo wordt in elke situatie het hoogste
comfort bereikt.

Uw partner voor de retail

Biddle biedt:
Energiebesparing
- Optimale klimaatscheiding in de deuropening
- Laag verbruik van klimaatapparatuur
Comfort
- Geen tocht over de winkelvloer
- Constant een optimaal binnenklimaat
Projectmanagement
- Advies op maat
- Analyse, planning, inbedrijfstelling en monitoring
After sales service
- Klimaatscheiding inzichtelijk door data analyse
- Onderhoud en proactieve optimalisatie

Van analyse tot monitoring
Biddle heeft ruime ervaring in het samenstellen van een klimaatoplossing op maat in de retail.
Zo zal eerst de klimaatbehoefte op de winkelvloer en in de deuropening worden bepaald,
waarna samen met u naar een passende klimaatoplossing wordt gezocht. Door middel van
intelligente software is Biddle in staat de deuropening en het energieverbruik te monitoren en
te analyseren. Zo wordt altijd proactief naar optimalisatie gezocht. Uw deuropening in kaart
brengen met een warmtebeeld camera behoort ook tot de mogelijkheden. Van analyse tot
monitoring is Biddle uw partner. Het resultaat: de beste klimaatoplossing voor uw gebouw!

Referenties:
C&A
Hema
AKO
Leenbakker
ING Bankshops
De Schoenenfabriek
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