
Snelle respons
Meer dan 20 jaar ervaring. 
Kwaliteitsgarantie 

U heeft defecte compressors.
Wij kunnen ze voor U 
recycleren en valoriseren.

Homepage :
www.gradius-remanufacturing.com

In samenwerking met de leidende fabrikanten  
                  van nieuwe compressors.

MATCOOL B.v.b.a. 
Azalealaan 27a, 
8200 , St-Andries Brugge   
BELGIË 
Tél.: +32 50 84 14 14     
Fax: +32 50 82 36 51    
E-mail:           info@matcool.be   
Website:       www.matcool.be 

SAS au capital de 40 K€ . Siren 415 076 538 . NAF 2825z 

     Onafgezien van Uw vraag.
Aarzel niet ons te contacteren.
 Wij staan altijd tot Uw dienst !

RUILCOMPRESSORS 

29, rue d’anjou . Parc d’activité de Chesnes . F-38070 . Saint-Quentin-Fallavier

voor de koeltechniek
Wisselstukken
Retrofit
Motor herwikkeling 
Expertise
Toebehoren

Agent BENELUX :



Er is  een alternatief  
voor  nieuwe compressors!
 
Voor een kwalitatieve, e�ciënte, economische 
en milieuvriendelijke oplossing .

De ervaring van onze techniekers, onze werkmethode en vakkennis 
garanderen U een betrouwbaar product.

Méér dan 1500 compressors doorlopen  ieder jaar  
onze werkplaats !

. Prijzen tussen  30 en 50% goedkoper dan nieuw.

. Beproefde kwaliteit, manuele montage, 
  en voortdurende kwaliteitscontrole.
. Zeer milieuvriendelijk ; 60 tot 80%  minder energieverbruik in 

1. Ruilcompressor 

7.  Recuperatie

6 .  Herwikkeling

5 . Wisselstukken

4.   Herstelling

3. Reiniging

2 . Vakkennis

 Gradius, de tweede adem van 
Uw compressors! 

LWij hebben voortdurend meer dan  300 compressors 
van de leidende merken op voorraad.

-

Verkoop

 Ruilcompressors 

 Herwikkeling motor  

 Wisselstukken

 Olie en toebehoren 

Service

 
 Re conditionering

 Expertise

Onze inzet 
Ons gemeenschappelijk  objectief is  de UW klanten

  tevreden te stellen.  
Duidelijke o�ertes , punctuele tijdige leveringen 

Wij verzekeren U �exibiliteit en e�ciëntie. 
 Kwaliteitsgarantie van de  gerecycleerde  compressors en

Levering op maat 
Gradius is in staat  ook op de meest dringende aanvragen te reageren 

dank zij korte leveringstermijnen
U kiest tussen de  groepage levering ( gemiddeld 48-72 U ) , 

Express (24h ) , koerier .

 vergelijking met de fabricage van een nieuwe compressor.

Ons aanbod

Retro�t

en optimale voorraad . 

marktgerichte prijs- kwaliteitsverhouding.
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