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BVBVK-lid helpt koel- en vrieshuizen energie te besparen. 

In samenhang met de steeds hogere energieprijzen is het duidelijk dat KMO’s in de 

koel/vries-sector in een wurggreep worden gehouden. 

Men kan als ondernemer er alles aan doen om te besparen, maar de producten moeten 

hoe dan ook door een deur naar buiten/binnen gebracht worden. 

Het zijn net die opentijden die verantwoordelijk zijn voor de energetische verliezen en 

uiteraard ook bijhorende kosten. 

Een OPEN & ONBESCHERMDE DEUR kost GELD, veel geld. 

Hoe kan je greep krijgen op uw kosten en toch maximaal logistiek actief zijn?  

Dank zij onze beproefde technologie van AIRSTOP & Powerstream oplossingen kunnen we 

uw verliezen fundamenteel reduceren! 

Dit werd door onafhankelijke instanties (internationaal) getest, en we hebben hiervoor 

spreadsheets ter beschikking waarbij we dit kunnen kwantificeren. 

Korte willekeurige voorbeelden (gebaseerd op eerdere courante kwH prijzen 2021) 

Door het afschermen van een poort van 3x3mH, 4uur open per dag, 2° versus 18°C,  kan er 

gemakkelijk 2500 à 3000 euro/jaar bespaard worden 

Door het afschermen van een vriespoort, in dezelfde omstandigheden, loopt de besparing 

op tot meer dan 12500 euro/jaar. 

We krijgen terugkoppeling van klanten, dat bij intensief logistiek gebruik 

terugverdientijden van minder dan een jaar realistisch zijn.  

Referentielijst: 

 Colruyt/Spar & Okay (koele doorgang , toegepast bij alle winkels in België) 

 Lidl groep  in Duitsland/Oostenrijk (koel & vriestoepassingen) 

 Newcold Internationaal (recente projecten te Rennes (F) en Piacenza (I)) 

 Larfrost (buitenpoorten en vriescellen) 

 Hottlet (buitenpoorten en vriescel) 

 Hanos (buitendeuren, zones in supermarkten, koel- & vriestoepassingen) 

 Sligro (zowel B als NL) (idem) 
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 Havi logistics Duitsland concept store (koel & vriestoepassingen met warmte 

terugwinning) 

Wat biedt Masterveil aan? 

* We kunnen bij een volgende BVBVK ledenvergadering een korte presentatie komen 

geven en in detail ingaan op eventuele vragen.  

* We kunnen vrijblijvend bij U langskomen, om intensief gebruikte deuren op te meten en 

een passend voorstel aan te bieden. 

* Onafhankelijke ROI berekeningen voor zowel binnen- als buitenpoorten met 

weersafhankelijke simulaties 

Bekijk volgende video-explainers met extra toelichtingen. 

Open deur en verliezen : https://youtu.be/rAldiIFx-Pc 

Wat is Airstop ®: https://youtu.be/BT-Y_9Ozpxwis  

Powerstream ® voor vriesdeuren: https://youtu.be/qQ_Tn5xFKRg 

Vriendelijke groeten.  

Peeter Deweerdt 

Powerteam Masterveil Europe 

+32 53 60 78 90 

Brusselbaan 192 

BE - 9320 Erembodegem 

www.masterveil-eu.com 
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