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Schone lucht, efficiënte airconditioning en 

functionerende ventilatiesystemen dankzij Berner.  

 

Lanaken, 16 september 2022: Ondertussen draaien airconditioning-

systemen, ventilatiesystemen en warmtepompen niet alleen in de zomer 

op volle toeren. Naarmate de bedrijfstijden toenemen, worden ook 

steeds hogere eisen geteld aan het onderhoud. Om te allen tijde schone 

lucht te kunnen garanderen en de gezondheid niet te belasten, biedt 

Berner naast onderhoud en verzorging ook veel producten aan voor de 

installatie van nieuwe apparatuur.  

 

"Bij Berner richten we onze energie op het bieden van oplossingen 

die als doel hebben het onze klanten gemakkelijker te maken. Wij 

zien op de markt dat het aantal airconditioningunits en geïnstalleerde 

warmtepompen massaal toeneemt en dat een regelmatige reiniging 

na de installatie noodzakelijk is, vooral voor airconditioningunits, om 

een hoge luchtkwaliteit te garanderen. Dit onderhoud efficiënt 

uitvoeren met onze reinigers en ook vertrouwen op de juiste 

producten tijdens de installatie is waar wij voor staan," aldus Thomas 

Eikel uit, Hoofd Strategic Segment Marketing Construction.  

 

Van de nieuwe schuimreiniger tot de fixeeroplossing 

De uitgebreide productportefeuille bestrijkt alle toepassingsgebieden. 

Op het gebied van montage en demontage bijvoorbeeld vinden 

Berner klanten alles wat ze nodig hebben om een apparaat te 

repareren - zowel binnen als buiten. Dit omvat ook alle toebehoren 

voor het boren van gaten van welke grootte dan ook en het leggen 

van leidingen. Nadat de gaten zijn geboord, moeten de toebehoren 

meestal nog gemonteerd worden. Berner heeft hiervoor 

wandhouders voor airconditioners in het assortiment. De 

wandhouder heeft universele verstelmogelijkheden en is bovendien 

voorzien van schroefgaten en een geïntegreerde afstandhouder om 

eventuele onregelmatigheden in de muur te compenseren.  
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Uiteraard is de wandhouder GS en TÜV getest en voldoet hij aan alle 

eisen op het gebied van draagvermogen. Combineer het met onze 

grote keuzemogelijkheid aan onze pluggen, afhankelijk van de 

ondergrond.   

 

Reiniging en onderhoud gemakkelijk gemaakt  

Als experts door passie, weet Berner hoe belangrijk het is om  

apparatuur goed schoon te maken. Daarom biedt Berner als 

competente partner van de bouwbranche de perfecte producten en 

oplossingen voor het onderhoud en de verzorging van binnen- en 

buiteninstallaties. Een topper voor de reiniging van airconditioning- 

en ventilatiesystemen is het nieuwe HVAC-reinigingsschuim. Dankzij 

de praktische sprayflacon kan hij onmiddellijk worden gebruikt en 

bereikt hij moeiteloos elke plek. De nieuwe reinigingsformule 

garandeert ook een bijzonder efficiënte dieptereiniging. Onze 

deskundige tip: voor een betere en diepere reiniging raden wij aan 

het schuim twee minuten te laten inwerken. Het begint dan zijn 

werking te ontplooien en tilt het vuil op, zodat het gemakkelijk en 

zonder druk met water kan worden afgespoeld. Een prettige 

bijkomstigheid: het reinigingsschuim heeft een zeer aangename geur 

en draagt zo bij tot een aangenaam binnenklimaat.  

 

Voor het reinigen van buitenvoorzieningen heeft Berner een shampoo 

in het assortiment met uitstekende reinigende eigenschappen op 

aluminium oppervlakken en hij biedt bescherming, dankzij de 

speciale formule, tegen vuil en mos. De shampoo kan handmatig 

worden gebruikt, maar ook in hogedruk reinigings- en 

stoomstraalsystemen voor watertemperaturen tot maximaal 80° C.   
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

 

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

/////////////////////////////////////////// 

Bijlagen: HVAC toepassingsfoto’s. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen 

met onze marktspecialisten. Indien u dit bericht plaatst, dan stellen 

wij een bewijsexemplaar zeer op prijs. 

 


