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D
eze opleiding is enkel geldig voor professionele installateurs.

Details
• Duur: 4 uren (start om 13u00, einde om 17u00)
• Deelnemers: min. 6 - max. 8 personen
• Prijs:  125 EUR / deelnemer

Al onze opleidingen worden erkend door de KMO-Portefeuille, Volta en Constructiv.
Gelieve hen voor meer informatie over aanvraag en mogelijke subsidies te contacteren.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor monteurs, zaakvoerders en projectleiders van isotherme montagebedrijven 
en koeltechnische bedrijven, die hun kennis omtrent de correcte montage van koelcellen (dit zowel voor 
modulaire koelcellen als koelcellen met industriepanelen) wensen uit te breiden. Er is geen specifi eke 
voorkennis vereist.

Doelstelling
Het doel van deze opleiding is de deelnemers een algemene uitleg te geven over het correct monteren van 
koelcellen, de hiervoor benodigde materialen en het selecteren van de gewenste koelcel via een online 
confi gurator.

• Selectie van een koelcel via confi gurator
• Verschillen tussen industriepanelen en modulaire panelen
• Verschil tussen matrix en Optima koelcellen
• Benodigde materialen
• Aandachtspunten tijdens de montage
• Industriedeuren en opties

Methode
Het is een praktijkgerichte opleiding, waarin de deelnemers een gestructureerde en onderbouwde uitleg 
krijgen over het correct monteren van koelcellen, met ruimte voor vraagstelling.

Lesgever
Deze opleiding wordt gegeven door Bert Decuypere, onze specialist inzake isotherme panelen binnen 
Frigro. Hij beschikt over een ruime ervaring en diepgaande kennis inzake deze thema’s.

Voorwaarden
•  Annuleren kan kosteloos tot twee weken voor de opleiding, na die datum wordt het volledige bedrag 

aangerekend - eventuele gemaakte reserveringskosten worden steeds aangerekend. Contacteer Frigro 
Services op: +32(0)56 41 84 75.

•  Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden om te mogen deelnemen aan deze opleiding?
Contacteer dan Frigro Services op: +32(0)56 41 84 75.

Bert Decuypere - 20 jaar ervaring

Montage koelcellen


