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Goese Poort produceert bijna
36.000 m³/h aan exotische geuren

Chinees-Indisch Restaurant Nian Hao,
wereldkeuken in het Zeeuwse Goes.

Neem vanaf de snelweg de afslag Goes

Als Jacco van Haperen zijn sportieve auto parkeert in de

richting centrum en je kunt het niet

parkeergarage van het restaurant, wordt het buitenterrein

missen: Chinees-Indisch Restaurant
Nian Hao. De eigenaar presenteert er
sinds kort een wereldkeuken met vijf
verschillende thema’s en binnen een
capaciteit van 650 zitplaatsen. Bij mooi

van het laatste bouwmateriaal ontdaan en zijn binnen
verschillende werkploegen nog druk met de oplevering
van keukenapparatuur en de inrichting van het restaurant.
Aan alles is te merken dat de officiële openingsdatum
aanstaande is. Aangekomen op het dak glanst de nieuwe
S&P-installatie je tegemoet en zijn collega’s van Jacco nog
druk met plaatsing van de laatste units.

weer worden op het buitenterras ook nog

Jacco is eigenaar van Jacco van Haperen Elektro Service,

eens 300 zitplaatsen ingezet. Daarnaast

een Zeeuws installatiebedrijf dat zich voornamelijk richt

beschikt dit restaurant over een dakterras
voor recepties en partijen, huisvesting
voor een deel van het personeel en een
ruime parkeergarage. Onze aandacht richt
zich echter op de installaties op het dak
van het project Goese Poort.

op Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en de aangrenzende
Belgische streek. Hij vertelt: “We werken voornamelijk
voor particulieren uit het hogere segment. Denk
bijvoorbeeld aan onder architectuur gebouwde
woningen. En daarnaast is het MKB een belangrijk deel
van onze klantengroep.” Jacco werkt grotendeels met een
vast team van elektriciens en loodgieters en is
verantwoordelijk voor de gehele technische installatie
van het project Goese Poort.



‘De E&W-installatie
ontwerpen en
engineeren voor een
Oosterse wereldkeuken
met 650 zitplaatsen,
een pittige klus.’

Jacco van Halteren bij een van de luchtbehandelingskasten van S&P.



Snel en vakkundig

project in verschillende fasen definitief maken en was de order bij S&P

Vanzelfsprekend vroeg Jacco van Haperen

geplaatst”, aldus Jacco.

Elektro Service bij meerdere leveranciers offerte
aan in het voortraject van dit project. “De keuze

Voor ons normaal

voor de offerte van S&P kwam tot stand

Berry Brand (sales manager Nederland S&P) glimlacht tevreden als hij de

doordat er door hen snel en met verstand van

motivatie van Jacco hoort om voor S&P te kiezen.“ Mooi om te horen dat

zaken is meegedacht in de ontwerp- en

naast onze vakinhoudelijke kennis ook onze snelheid van handelen zo

engineeringsfase. Binnen 24 uur na mijn

wordt gewaardeerd, terwijl dat voor ons eigenlijk de normaalste zaak van

telefoontje startte S&P het project intern op en

de wereld is.

in een tijdbestek van drie weken konden we dit

Wij claimen dat we binnen 24 uur met een offerte komen en hebben daar
onze processen helemaal op afgestemd.” Berry dook met zijn team dus
direct in de offerteaanvraag van het project Goese Poort en werkte in
nauw overleg met Jacco het plan van aanpak tot in detail uit.
Berry over de definitieve installatie: “Voor de luchttoevoer in de keukens
leverden we drie luchtbehandelingskasten die in totaal 15.500 m3/h
buitenlucht aanzuigen, filteren en voorverwarmen door middel van een
ingebouwde warmwaterbatterij. Voor de restaurants leverden we vier
compacte luchtbehandelingskasten die zijn uitgevoerd met een hoog
rendement kruisstroom wisselaar. Gezamenlijk voeren deze units in het
restaurant 20.000 m3/h toe en af voor het comfort van alle 650 gasten.
Iedere luchtbehandelingskast hebben we voorzien van een change-over
sectie voor het na-verwarmen of na-koelen van de toevoerlucht. De
gehele installatie is als buitenopstelling geleverd en natuurlijk Plug&Play.
Op verzoek van Jacco assisteren we binnenkort bij het in bedrijf stellen,
dat is iets waarvoor we altijd beschikbaar zijn.”

Een van de geplaatste luchtbehandelingskasten,

Kijk voor meer informatie op www.solerpalau.nl

gekoppeld aan de professionele keuken.

www.solerpalau.nl

Luchtbehandeling en WTW van S&P
Comfortabel en vraaggestuurd
• Plug & play
• Capaciteiten 400 tot 10.000 m3/h
•	Optioneel na-verwarming en/of koeling
• Binnen- of buitenopstelling
• Inclusief informatieve touchscreen
• Koppeling op GBS of toegang over IP
• Korte levertijd
• Assistentie bij inbedrijfstelling

CADB-range
•	Hoog rendement
EUROVENT warmtewisselaar

RHE-range
•	Hoog rendement
EUROVENT warmtewiel
•	Zeer comfortabel: geen droge
lucht door vochtterugwinning

Als
u
op
zoek
bent
naar
een
Soler & Palau zorgt dat het werkt!
wereldspeler ‘om de hoek’

industrie
industrie

woningbouw
woningbouw

utiliteit
utiliteit

“Klanten
zijndeopleukste
zoek naar
totaaloplossingen.
Bij Soler &
“Een van
dingen
in mijn werk, is onze
Palau
vinden ze
die. Dankzij
brede
installaties
in werking
zienons
bij uitermate
de klant. Bij
Soler & Palau
assortiment
voor
ieder project
passende
ontwerpenis en
realiseren
we deeen
perfecte
technische
oplossing
voorhanden.
er nou twee,
tweehonderd
oplossing.
Voor welkeOf
toepassing
danofook.
Wij kunnen
mensen
luchtonbegrensd
voorzien moeten
De
puttenvan
uit frisse
een bijna
pakketworden.
aan standaardsystemen
van Soler & Palau zijn
innovatief,
én
en maatwerkoplossingen.
Daarom
krijgt krachtig
elke
energievriendelijk.
eigenschappen
vullen
wij als
ventilatievraag inDie
utiliteit,
industrie en
woningbouw
team
met korte
lijnen, En
snelle
communicatie
en een
eenaan
passend
antwoord.
als een
klant dat wenst,
persoonlijke
benadering.
Altijd (pro)actief
het
assisteren we
bij het inbedrijfstellen
vanvoor
de systemen.
”
beste resultaat.”
Alwin Krijnen
Stefan
van de
Meeberg
Technical
Support
bij Soler & Palau
Accountmanager Utiliteit & Industrie bij Soler & Palau

(076)
542
3450| info-holland@solerpalau.com
| info-holland@solerpalau.com
(076)
542
3450
www.solerpalau.nl
www.solerpalau.nl

Full-service
Full-service
Soler
& Palau
beschikt
over
een
breed
enen
Soler
& Palau
beschikt
over
een
breed
diep
assortiment
compacte
luchtdiep
assortiment
compacte
luchtbehandelingskasten.
assortiment
behandelingskasten.
HetHet
assortiment
ventilatie-oplossingen
voor
utiliteit
ventilatie-oplossingen
voor
dede
utiliteit
enen
industrie
bestaat
dakventilatoren,
industrie
bestaat
uituit
dakventilatoren,
box-ventilatoren,
centrifugaalventilatoren,
box-ventilatoren,
centrifugaalventilatoren,
kunststof
ventilatoren
buisventilatoren.
kunststof
ventilatoren
enen
buisventilatoren.
Soler
& Palau
heeft
een
groot
team
Soler
& Palau
heeft
een
groot
team
vanvan
R&D&I-medewerkers,
dat
de
klant
R&D&I-medewerkers, dat de klant
full-service
ondersteunt
voorbereiding
full-service
ondersteunt
bijbij
dede
voorbereiding
uitvoering
projecten.
enen
uitvoering
vanvan
projecten.

