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Dusch Airconditioning
staat voor:
koeling, verwarming en
comfort in uw caravan
of vakantiewoning!
Dusch Airconditioning is specialist in het op een
voor uw portemonnee en het milieu efficiënte
wijze koelen en verwarmen van vakantiewoningen. Er wordt gewerkt met fluisterstille apparatuur
van Mitsubishi waarop maar liefst 5 jaar garantie
gegeven wordt.

De voordelen
Koeling en Verwarming in 1 apparaat!
Lager energieverbruik bij verwarmen dan de beste
traditionele (hoog rendement) ketel, zeker bij de
vaak hoge Propaangaskosten op vakantieparken!
Veilig in gebruik. Geen risico voor
koolmonoxidevergiftiging en brand!
Op warme zomerdagen kan goede koeling
levensbedreigende situaties voorkomen!
Goede koeling is op warme dagen bevorderlijk
voor de nachtrust.
Een airconditioner kan ook de lucht reinigen
en vocht uit de lucht halen.
Geluidsarme apparatuur.

	Duidelijk en degelijk advies
Een plan op maat
Kwaliteit in montage, onderhoud en service
Flexibel en snel
En natuurlijk een scherpe prijs!

Over ons
Dusch Airconditioning maakt onderdeel uit van de
Dusch Groep. Het bedrijf is opgericht in 1996. Door
het leveren van kwaliteit en een heldere en nuchtere
visie op het ondernemerschap alsmede het continue
investeren in onze mensen is Dusch Airconditioning
inmiddels een begrip
in de markt.

Specialist
in klimaatbeheersing!

Dusch Airconditioning BV is een
dynamisch en professioneel
advies- en installatiebureau op
het gebied van airconditioning,
computerkoeling en verwarming voor kantoren en winkels.
De onderneming is actief sinds
1996 en is ontstaan door het
samengaan van enkele jonge
enthousiaste klimaatspecialisten die al jaren ervaring hadden
opgedaan in de klimaattechniek
bij gerenommeerde installatiebedrijven. Dusch Airconditioning is
gespecialiseerd in het adviseren
en installeren van kleine tot zeer
complexe klimaatsystemen, van
particulier tot multinational. Door
het leveren van kwaliteit en een
heldere en nuchtere visie op het
ondernemerschap alsmede het
continue investeren in onze mensen is ons bedrijf inmiddels een
begrip in de markt.

Ons team

Het Dusch team bestaat uit een
groeiend aantal enthousiaste
mensen die zich als een vis in het
water voelen binnen ons bedrijf.
Door de dynamische aanpak en
de vlakke organisatie voelt men
zich gewaardeerd en persoonlijk
verantwoordelijk voor het
resultaat.
Dusch stelt hoge eisen aan haar
medewerkers, daarom zorgen
wij ervoor dat iedereen zich kan
blijven ontwikkelen door scholing
en trainingen.

Certificaten

Om de te leveren kwaliteit te
waarborgen is Dusch in het bezit
van de volgende certificaten:
STEK (milieu), EPBD-A (milieu),
VCA (veiligheid), PED (druksystemen). Daarnaast zijn we aangesloten bij de branchevereniging
NVKL.

Belangrijk
om te weten!
Dusch Aircondtioning
heeft ruim 18 jaar ervaring
in klimaatbeheersing.

Wij hebben eigen, goed
opgeleide en
gecertificeerde, monteurs.
Dusch Aircondtioning
werkt landelijk.
Wij geven 5 jaar garantie
op de apparatuur.
Wist u dat airco’s ook
kunnen verwarmen?
Er is een energieinvesteringsaftrek die
de aanschaf van een
klimaatbeheersingssysteem
interessant kan maken.
U kunt bij ons ook
terecht voor uw auto
airconditioning, standkachel
of radiateur.

James Wattstraat 7a
2809 PA Gouda
Contactpersoon:
Henry Dukker

James Wattstraat 7
2809 PA Gouda
Contactpersoon:
Willy Driesen

James Wattstraat 7
2809 PA Gouda
Contactpersoon:
Edwin Bartels

0182-375724
info@duschairco.nl
www.duschairco.nl

0182-539220
info@duschautomotive.nl
www.duschautomotive.nl

0182-820388
info@duschict.nl
www.duschict.nl

