
K.I.M. Nederland is uw partner 

en toonaangevend specialist  

in isolatiesysteembouw. In heel 

Nederland bouwen wij koel-  

en vriescellen en overige 

geconditioneerde ruimten voor 

bedrijven in de food-, bloemen-, 

distributie- en transportsector. 

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van 

een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteem-

bouw, volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie, en de actuele 

marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een ontwerp en een 

eindproduct dat exact aansluit op uw 

eisen en wensen.

Als onderneming staan wij voor de kwaliteit van ons product; het totaal aan adviezen, toege-

paste materialen en uitgevoerde werkzaamheden. Die kwaliteit kunnen wij garanderen door 

een afgewogen combinatie van eersteklas montage- en isolatiemateriaal en gekwalificeerde 

medewerkers.

K.I.M.-ConCept

ProjectaaNPaK

Binnen het K.I.M. concept zijn alle werkfasen 

geprofessionaliseerd met positieve gevolgen 

voor de effectiviteit: de werkvoorbereiding, het 

projectmanagement, maar vooral de kwaliteits-

controle en de communicatie. 

Door onze knowhow en ervaring in dampdiffusie 

en thermisch bouwen te combineren met de 

gestelde overheidseisen (brandwerendheids- 

en veterinaire eisen), is K.I.M. Nederland uw 

ideale partner om, in een zo vroeg mogelijk 

stadium, bij uw bouwplannen te betrekken.

oPlossINgsgerIcht

onze klanten profiteren ten volle van onze 

knowhow en ervaring. Zo zijn wij uitstekend 

op de hoogte van logistieke organisaties, 

routingsystemen, stellingbouw en actuele 

markt ontwikkelingen. Dat zorgt voor oplossings- 

gericht werken en toegevoegde waarde aan 

het totale concept. 

het vanuit deze ervaring uitdetailleren, tekenen 

van projecten en meedenken met de klant leidt 

tot een hoge mate van efficiency. Wat geldt 

voor zowel de bouw als het eindproduct.
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Al onze inspanningen zijn gericht op het handhaven van ons hoge kwaliteitsniveau. 

Wij bedenken, fabriceren, bouwen en installeren en zorgen dat het geleverde 

product in topvorm blijft.

Deze kwaliteit wordt aangetoond door de 

aanwezige certificaten die beschikbaar zijn  

bij zowel onze isolatiepanelen als het deuren-

pakket welke wij aanbieden.

De combinatie van hoogwaardige  

materialen en vakbekwaam, gemotiveerd 

personeel leidt tot een kwalitatief optimaal 

eindproduct. 

onze onderneming hanteert uiterst flexibele 

en tegelijkertijd bijzonder accurate productie-

methoden.  Wij kennen korte besluitlijnen en 

beschikken over een eigen afdeling plaat-

bewerking. Zo kunnen wij snel reageren op 

nieuwe ontwikkelingen in zowel de ontwerp- 

als de productiefase.

ProDUcteN
• Isolatiepanelen PUr-panelen

 PIr-panelen

 steenwol panelen

• Deuren schuifdeuren

 Branddeuren

 Koel- en vriesdraaideuren

 Pendeldeuren

 Bedrijfsdraaideuren

 overheaddeuren

 gasdichte deuren

 Koel- en vries-draailuiken

 

produCten & branChes 

saMenwerKIng en KeurMerKen

saMenwerKIng en KeurMerKen

BraNches/DoelgroePeN

•  Koel- en vriestransporteurs   

•	 Brood- en banketindustrie

• Distributiecentra    

• Kaas- en zuivelindustrie

• Kalver- en runderslachterijen  

•  Fruitopslag

• Pluimveeslachterijen   

•  Bloemensector

• Varkensslachterijen   

• A.G.F.-sector

• Vleesverwerkende industrie  

• Ulo-bewaring

• Visverwerkende industrie   

•  Cleanrooms

• (Consumptie-)ijsindustrie   

•  Snackindustrie

koel-, vries- en bedrijfsdeuren.  Bij al onze 

projecten is de cool It- deur het ‘sluitstuk’ 

van een sterk staaltje techniek in isolatie-

systeembouw.

KeUrMerKeN: FM aPProvals eN vca

FM approvals is een internationaal bedrijf dat 

zich gespecialiseerd heeft in onafhankelijk 

certificering en goedkeuring van commerciële 

en industriële producten.  

Met ons vca-certificaat wordt aangetoont dat 

wij op een groot aantal punten voldoen aan de 

eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid 

en milieu.

Om kwaliteit te waarborgen bij het bouwen 

van koel- en vrieshuizen en verwerkings-

ruimten maakt K.I.M. Nederland gebruik van 

materialen die uitsluitend afkomstig zijn 

van gerenommeerde toeleveranciers. 

IsocaB

Wij werken al jaren samen met IsocaB,  

toeleveringspartner van islolatiepanelen met 

PIr, PUr en steenwolisolatie.

cool It

onze toeleverancier voor deuren is al jaren 

cool it; een Duitse deurenspecialist met een 

internationale reputatie in het fabriceren van 


