
Doe de gratis horeca 
klimaatcheck

Hoe is het gesteld met:

 de afzuiging in uw keuken  
en de mechanische ventilatie 
in uw ruimte?

 de verontreiniging in uw 
afvoerkanaal/afzuigmotor?

Kan er bespaard worden op:

 energie- en onderhouds-
kosten?

Zijn er subsidiemogelijkheden?
Bekijk onze website voor al onze producten en service:

www.medtrading.nl

MEDTRADING

Telefoon: +31 (0) 418 56 11 53  

(ma. t/m za. van 9.00 - 21.00 uur)

Mail: info@medtrading.nl

Website: www.medtrading.nl

Waarom Medtrading?
Reputatie

Meer dan 20.000 klanten in 

Nederland en België

Goede prijs-kwaliteit 

verhouding

Snelle levering en installatie

Onafhankelijk en flexibel
Eigen voorraad

Eigen installatiemonteurs

Heldere communicatie
Aanbiedingen in duidelijke taal

Ventilatieberekeningen

Installatietekeningen

Ook complete projecten
Projectbegeleiding

Bijwonen van 

bouwvergaderingen

Jarenlange ervaring

Flexibel
Dé specialist 
in schone lucht
Luchtbehandeling en ventilatie voor grootkeukens en publieke ruimtes

Wij laten ons niet leiden door beperkingen, 
wij laten ons leiden door wensen 
Als klimaatexperts hebben we de afgelopen tien jaar 

een grote reputatie opgebouwd in de horeca. Onze 

klanten ervaren onze aanpak als vakkundig, snel en 

concurrerend. 

Oplossingsgericht
Wij beschouwen onze service als ons belangrijkste 

handelsmerk. Omdat onze service pas ophoudt als onze 

klanten tevreden zijn, komen klanten terug en geven zij 

ons adres aan collega-ondernemers door. 

Deze respons motiveert ons elke dag na te gaan hoe 

we nog meer voor ondernemers in de horeca kunnen 

betekenen.

Voor al uw vragen over klimaatbeheersing
Welke eisen stelt de wet aan geluidshinder?

Welke eisen stelt de wet aan geuroverlast?

Welke eisen stelt de wet aan luchtafzuiging?

Welke eisen stelt de wet aan mechanische ventilatie?

Altijd kwaliteit 
Al onze onderdelen en materialen zijn bestand tegen 

intensief en continu gebruik. 

Elke installatie voldoet aan de huidige wetgeving en eisen.

Altijd in de buurt 
Onze monteurs hebben elk hun eigen regio. Er is altijd 

een monteur bij u in de buurt. Als het nodig is, staat er 

dus altijd een technisch expert snel voor u klaar. 

Veel vragen kunnen we ook op afstand beantwoorden. 

Wij staan u graag te woord. 

Altijd op tijd 
Uit ervaring weten wij dat het er in de horeca  

vaak snel aan toegaat. Wij zijn daarom ook snel.  

Zo kunnen we in een paar dagen een heel  

pand voorzien van de gewenste ventilatie-

benodigdheden en meestal in één dag  

een storing verhelpen.
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Geurfilterkast

Kookapparatuur

Afzuigkap

Vet en dampen

?

Luchtafvoer  

 Van standaard rond kanaal tot maatwerk in alle gewenste 
maten en uitvoeringen

 Van losse ventilator tot geautomatiseerde ventilatiesystemen

Afzuigkappen

 Wand afzuigkappen
 Eiland afzuigkappen
 Inductie afzuigkappen 
 Bakwand afzuigkappen
 Wand en eiland condensafzuigkappen
 Bakkerij afzuigkappen
 Energiebesparende hoogrendement afzuigkappen
 Maatwerk afzuigkappen met hoge vetafscheiding, getest op 

vuur, doorslag en goed reinigbaar

Mechanische ventilatie

 Deskundig advies op basis van wettelijke regels
 Van eenvoudige ventilatie-oplossingen tot complete 

installaties voor klimaatbeheersing

Luchtbehandeling

 Integrale luchtbehandelingsinstallaties voor professionele 
keukens

 Elke gewenste capaciteit, filtering en luchttemperatuur

Airconditioning

 Altijd een aangenaam klimaat voor klanten met het juiste 
airco-systeem

 Voor elke ruimte een passende energiezuinige oplossing

Airsocks / textielkanaal

 Tochtvrije luchtcirculatiesystemen voor elke publieksruimte 
 Voor elk gewenst klimaat in grote ruimtes, volledig stuurbaar
 Verkrijgbaar in elke vorm, kleur en diameter

Waterwassers

 Roetwasinstallaties voor barbecues en houtgestookte ovens
 Dé oplossing voor brandgevaar, stankoverlast en emissie van 

gevaarlijke stoffen

Geuremissie

 Ontgeuringsinstallaties op maat
 De nieuwste ontgeuringstechnieken 

Ventilatiekanalen

 Levering van luchtkanalen en hulpstukken in 
luchtdichtheidsklasse C of D

 Snelle en vakkundige aanleg van luchtkanalen volgens 
actuele normen

Luchtfilters

 Voor elke vorm van luchtfiltering
 Groot assortiment, los verkrijgbaar
 Eurovent gecertificeerde filters

Stijgkanalen

 Tekening voorafgaand aan installatie (DWG)
 Kanalen en hulpstukken uit voorraad leverbaar
 Montage door VCA gecertificeerde monteurs

Vetafscheiders

 Plaatsing binnen één dag, totaalconcept, dus alles in één hand
 Juiste berekening, snelle levering, gecertificeerd

Geluiddemping

 Suskasten dempen horecageluid zeer effectief 
(labyrintdempers)

 Maatwerk na inventarisatie van geluidsoverlast 

Luchtgordijnen horeca

 Medtrading luchtgordijnen creëren een sterke luchtstroom 
 Energiezuinig
 Snelle levering
 Maatwerk mogelijk zowel in horizontale als verticale uitvoering

Koel- en vriescellen

 Van kleine tot grote volumes
 Snelle levering en montage
 Maatwerk mogelijk

Regeltechniek

 Van eenvoudige regelaars tot volledig geautomatiseerde 
besturing

 Veilig, betrouwbaar, efficiënt en duurzaam 
(energiebesparend)

RVS maatwerk

 Met de grootste zorg vervaardigen we elke wens op maat 
 Van een kast of werkblad tot complete RVS keukeninrichting

Periodiek onderhoud

 Onderhoud van alle lucht- en klimaatbeheer-installaties
 Planmatig onderhoud voor alle installaties die wij leveren

 

24/7 Klimaatservice

 Reparatie van alle lucht- en klimaatbeheerinstallaties
 Snelle verhelping van elke storing

Verbouw/nieuwbouw

 Maak kennis met onze visie op integraal klimaatbeheer
 Complete RVS (groot)keukeninrichtingen op maat
 Vrijblijvend advies op locatie

Uit voorraad leverbaar

 Afzuigkappen, ventilatoren, luchtbehandelingskasten, 
regelaars, filters, buizen, bochten, bevestigingsmaterialen, etc

Welke oplossingen leveren het meeste effect op?

Wat zijn de mogelijkheden om energie te besparen?

Wat is het budget en zijn er subsidiemogelijkheden?

Vraag ons vrijblijvend om advies en bezoek  

ook onze website voor het complete assortiment  

en specifieke oplossingen: 

www.medtrading.nl
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RVS voorfiltersectie
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Waterfiltersectie
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Ozonsectie

Ontgeuring in de horeca begint met  
een professionele installatie

M E D T R A D I N G  F I LT E R I N S TA L L AT I E S M E D T R A D I N G  P R O G R A M M A

Medtrading luchtfilterinstallatie

Schone lucht
reductie 

brandgevaar
reductie 

geur

reductie 
vetdeeltjes

reductie 
roetdeeltjes

reductie
rook

2

UV-sectie

7

Polypropyleenfiltersectie

8

Zakkenfiltersectie

9

 Elektrostatische filtersectie

10

Koolstoffiltersectie

11

Ventilatorsectie

12

 Geluiddempersectie

Uiteraard wilt u aan de emissienormen van het Activiteitenbesluit 

voldoen. Voor elk project ontwikkelen we een krachtige oplossing 

op maat. Een uitgekiende combinatie van hoogwaardige filteringen 

die afrekent met vet, roet, rook en geur.

Ontgeuringsinstallaties op maat

Voor elke professionele keuken ontwerpen we een 

effectief filtersysteem. Aan de hand van een check 

adviseren we u vrijblijvend.

Neem contact met ons op voor het maken van een 

afspraak. 

Alle installaties voldoen aan de Luka en de Eurovent 

richtlijnen en onze monteurs zijn VCA gecertificeerd. 

Elke installatie gaat vergezeld van certificaten en 

berekeningen.

1

Afzuigkapfilters
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