Specials
Changing the climate for living

2

Hoofdstuk

10

Specials
Klimaatsystemen

3

RIHO Climate Systems

“Maatwerk, dat is
het geheim achter
de persoonlijke
klimaatoplossing”
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Buffervaten. Ontworpen om precies te passen

Buffervaten

RIHO Climate Systems is al meer dan 30 jaar een betrokken kennispartner van installateurs, bedrijven
en instellingen. We weten waar het bij het ontwerpen, fabriceren en installeren klimaatsystemen om
gaat. Juist bij het ontwikkelen van wat wij graag ‘specials’ noemen: unieke klimaatoplossingen die
exact worden toegesneden op de maat van een project. Heel persoonlijk.
RIHO Climate Systems begrijpt dat elk installatieproject eigen eisen stelt aan techniek. Daarom
ontwikkelen wij buffervaten ook op maat. Zo verzekeren we onze partners dat zij de technische ruimte
naar wens kunnen inrichten. RIHO Climate Systems kan de vaten met draad- of flensaansluitingen
leveren. In geïsoleerde of ongeïsoleerde vaten.
Buffervaten?
Buffervaten lijken op boilers. Het verschil is dat het buffervat niet is gevuld met tapwater, maar met CVwater. Doordat dit water zuurstofloos is ontstaat geen roest. Uiteraard wordt elk vat voorzien van isolatie.
Dit beperkt afkoeling. Hoe het werkt? Een buffervat is voorzien van aansluitflensen voor het aanvoeren
en retour geven van warmte. Warm water bevindt zich bovenin, het koude water onderin. Dankzij deze
temperatuurgelaagdheid kunnen meerdere energiebronnen worden aangesloten. Elke bron heeft een
eigen temperatuur.
Een buffervat volgens eigen specificaties? We zorgen er voor.
Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl
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IJskoud in het hart van Zutphen

IJsbaantechniek

Nederland is een schaatsland, maar door het zeeklimaat is soms ook sprake van kwakkelwinters. RIHO
Climate Systems brengt de winter in het hart van de stad: met complete ijsbaaninstallaties. Gaat het
dooien? Ons beproefde kunststof leidingwerk in en rond de baan garandeert dat u geen scheve schaats
rijdt. Wat wij klimaatbeheersing noemen.
Een ijsbaan in uw gemeente? We zorgen dat het vriest dat het kraakt.
Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl
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Sportieve vloeren voor winnaars

Sportvloeren

Nederland telt meer dan 500 sportzalen, bijna 800 multifunctionele sportzalen, 935 sporthallen
en 1.010 multifunctionele sporthallen. RIHO Climate Systems is specialist in het realiseren van
vloerverwarmingssystemen in houtgeveerde vloeren of vaste vloeren. We leggen de basis voor het
gezonde binnensportklimaat in Nederland. De keuze van kampioenen.
Een sporthal met een duurzame vloer? We leveren de beste prestaties.
Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl
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Hoofdverdelers, met hart gemaakt

Hoofdverdelers

RIHO Climate Systems is een betrokken partner van installateurs bij het fabriceren en installeren
van hoofdverdelers of -verzamelaars in gebouwen. We leveren en monteren de hoogste kwaliteit
verdelers en zorgen zo voor de juiste warmtedistributie. U kunt kiezen uit ons standaard assortiment
of een hoofdverdeler volgens eigen specificaties laten ontwikkelen.

Hoofdverdeler?
Een hoofdverdeler is het brein in het energienetwerk. Elke kamer in een gebouw, elke vierkante meter
in een tijdelijke ijsbaan – met een moderne hoofdverdeler blijft de temperatuur steeds perfect in balans.
Hoofdverdelers van RIHO Climate Systems zijn het product van 30 jaar ontwikkelkennis. Naast onze
standaards maken we tevens verdelers op maat. Zo kunt u de centrale technische ruimte inrichten zoals
u dat wilt.
U wilt een tijdelijke energievoorziening in uw gebouw? Onze hoofdverdelers leveren de beste
prestaties. Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl
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Wij geven u graag de leiding

Hoofd-/transportleidingen en radiator-aansluitleidingen

Installateurs kiezen graag voor vaste partners al het gaat om leidingwerk. Logisch, tijd is geld. Het
garandeert hen bovendien flexibiliteit. RIHO Climate Systems begrijpt dat. Daarom zijn we actief
als vaste leidingpartner van installateurs in heel Nederland. We leveren en monteren kunststof
leidingwerk en radiator-aansluitleidingen op maat. Zo zorgt u voor een perfecte warmte- en
koudedistributie in gebouwen.

Hoofdleiding?
Een hoofdleiding verdeelt het warme en koude water afkomstig van een energiebron. Het goed inrichten
van een leidingnetwerk zorgt voor een constante temperatuurbalans, maar verlaagt tevens de faalkans
en het geluidsniveau. RIHO Climate Systems gebruikt uitsluitend hoogwaardige kunststof hoofdleidingen
en radiator-aansluitleidingen. Ideaal bij nieuwbouw, maar tevens zeer geschikt bij renovatie van
leidingen aan het einde van hun (technische) levensduur of herinrichting van een leidingnetwerk. En we
kiezen voor innovatie. Zo gebruiken we een geautomatiseerd legsysteem waarmee onze opdrachtgevers
een substantiële besparing realiseren.
U wilt snel een passende oplossing voor uw hoofdleiding of radiator-aansluitleiding? Onze experts leggen
u graag de mogelijkheden uit. Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl
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Verdelerkasten

Verdelerkast op maat
Onze collectie verdelerkasten bestaan uit een vaste maatreeks, maar niet alle projecten zijn allemaal
even standaard.
RIHO Climate systems beschikt over een eigen productiefaciliteit waar ook maatwerk op een snelle en
hoogwaardige manier geproduceerd kan worden.

Een voorbeeld: Verdelerkast op maat gemaakt, gecombineerd met brandslanghaspelkast.
Dus wilt u een andere kleur of andere kastmaat? Dat kan! Bel met onze specialisten voor meer
informatie 0575-555 999 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl

10

Een gestaald laklaagje zekerheid

Poedercoating

Bij installatie van buffervaten, luchtroosters, radiatoren of onderdelen voor kantoormeubilair gaat
het primair om technische zekerheid. Maat het oog wil ook wat. RIHO Climate Systems heeft een eigen
poedercoating-straat waarmee u uw plaatmateriaal, profielmateriaal of zwaar plaatstaal een modern
uiterlijk geeft. In uw favoriete kleur.
Poedercoating?
Poedercoaten is een elektrostatisch verfproces. In onze poedercoating-straat in Vorden werken we
met perslucht. Deze luchtstroom zorgt er voor dat negatief geladen verfpoeder op een positief geladen
stuk staal kan worden verstoven. Het poeder blijft tijdelijk plakken en wordt in onze oven gesmolten. Zo
ontstaat de definitieve kleurlaag. Bij poedercoating komen geen schadelijke stoffen in het milieu.
U wilt luchtroosters in een eigen mengkleur? Dat kan. Onze experts leggen u graag de mogelijkheden
uit. Bel 0575 – 55 59 99 of stuur een e-mail naar info@rihoclimatesystems.nl
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RIHO Climate Systems
Nijverheidsweg 3
7251 JV Vorden
T: +31 (0) 575 55 59 99
F: +31 (0) 575 55 59 43
info@rihoclimatesystems.nl
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