BARNEVELD IN BEDRIJF

Inoflex: specialist in geconditioneerde ruimtes
Cateraars, slagerijen, bakkerijen, voedingsmiddelenfabrikanten, de vlees- en visindustrie, de
zuivelindustrie, maar ook bloemtelers en farmacie. Inoflex bouwt, renoveert, repareert en onderhoudt
koel- en vriescellen voor de meest uiteenlopende bedrijven. “Ons team van technische specialisten en
ervaren projectbegeleiders heeft alle kennis, ervaring en kunde in huis om de ondernemer een goed
product te leveren.”
Het leveren en monteren van koel- en
vriescellen op maat voor bedrijven in
heel Nederland: dat is de specialiteit van
Inoflex. Daarnaast levert het jonge bedrijf
uit Harselaar-Zuid koel- en vriesdeuren en
panelen. In rap tempo is Inoflex uitgegroeid
tot een gevestigde naam in deze markt. “We
hebben een no-nonsense aanpak en korte
lijnen met de klant en we merken dat dit
gewaardeerd wordt”, vertelt Johan Hardeman.
Als je een koel- of vriesruimte maakt, is het
essentieel dat alles klopt tot in het kleinste
detail, legt hij uit. “De ondernemer moet
voldoen aan allerlei hygiëne-eisen. Dat
betekent onder andere dat wij letten op
een goede afwerking, vlakke panelen en
materiaal, dat je goed kunt schoonmaken.”
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een geconditioneerde ruimte, rijskast,
koel- en vriescel, spiraalvriezer of andere
geconditioneerde ruimte? Neem contact op
met Inoflex voor advies op maat.
Inoflex B.V.
Zwolleweg 7, Barneveld
Tel. 0342 - 760 300
info@inoflex.nl
www.inoflex.nl
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