
Dimkisol is een bedrijf met geschiedenis. 
In 1971 begonnen we met ‘Diverse 

Metalen Kassetten voor Isolatie’. En nu, 
meer dan veertig jaar later, produceren 
we nog altijd ‘metalen kassetten’ in alle 
soorten en maten. Al spreken we nu over 
‘roosters’ … en verschoof onze focus van 
isolatie naar koeling. Dankzij de vele 
investeringen in het machinepark en 
kennis die we gaandeweg opbouwden, 
krijgt u vandaag roosternetwerken van 
topkwaliteit.

HELDERE COMMUNICATIE
Na meer dan veertig jaar weten we precies 
hoe we u goed van dienst zijn. U handelt 

“MEER DAN 40 JAAR
VAKMANSCHAP!”

uw hele dossier van a tot z af bij dezelfde 
Dimkisol-contactpersoon. Zo krijgt uw 
project heldere communicatie en een 
sterke coördinatie. 

FLEXIBILITEIT EN VLOTTE AFWERKING
De tweede troef die Dimkisol uitspeelt, 
is flexibiliteit en vlotte afwerking. Hebt u 
een afwijkende maat of kleur nodig? Wilt 
u meer (gelakte) metalen afwerkings- en 
bevestigingsprofielen bij uw roosters? 
Dan regelt Dimkisol dat.

Zoekt u een manier om koude lucht 
gelijkmatig te verspreiden? En houdt u van 
topkwaliteit? Geef dan snel een seintje!
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VERLAAGD
PLAFOND

Is de gekoelde verkoopruimte 
groot? Dan is de plafondvariant de 
geknipte optie voor u. Die verdeelt de 
temperatuur zo gelijkmatig mogelijk.

VALSE WAND

Staan er rekken tegen de muren van 
uw koelruimte? Dan is de wandversie 
ideaal. Want zo koelt u de producten 
heel goed, terwijl het in het midden van 
de ruimte – waar uw bezoekers komen 
– enkele graden warmer blijft.

U    wandelt door de supermarkt, en hebt alleen nog een paar producten uit de koelruimte nodig. 
Snel snel, want op die koude bent u op een zomerdag niet voorzien. Brrrr. Dat kan beter: 

Dimkisol ontwerpt unieke roosternetwerken die ideaal zijn voor de koeling van commerciële 
ruimtes zoals de koelruimte in een supermarkt of een bloemengroothandel. Doordat de roosters 
de koude lucht gelijkmatig verdelen, blijven de producten op de juiste temperatuur én ligt de 
gevoelstemperatuur voor klanten opvallend hoger.
 
MEER OMZET VOOR HETZELFDE GELD
IJskoude tocht, schadelijke wind, té frisse zones? Dat is allemaal voorbij als u voor Dimkisol 
kiest. Klanten blijven langer in uw koelruimte door de aangename temperatuur. En dus kopen 
ze meer. En uw grootste voordeel? De prijs van een Dimkisol-roosternetwerk is vergelijkbaar 
met die van een klassiek koelsysteem. De keuze is snel gemaakt!

FLEXIBEL AANTAL ROOSTERS
Hoeveel roosters u nodig hebt? Dat hangt af van de ruimte en van uw geluidsvereisten. Dat 
aantal past u heel gemakkelijk aan. Ongebruikte roosters dekken we af met een geluidswerende 
mat. Zo blijft de ruimte voor alle zintuigen aangenaam. De zorgvuldig geperforeerde Polyval-
roosters verspreiden de lucht van de koelinstallatie mooi gelijkmatig. Die lucht vangen ze 
weer op om ze te filteren en opnieuw gekoeld te verspreiden. 

CENTRALE TECHNISCHE RUIMTE
Gaat u als ingenieur voor een Dimkisol-roosternetwerk? Dan is een centrale technische ruimte 
voor het koelsysteem de ideale combinatie. Zo werkt de technieker tijdens de openingsuren 
aan het onderhoud van de machines. En is één onderhoudscontract voldoende. Bovendien 
verstoren machines zo nergens het uitzicht van de winkel.

GEMAKKELIJK ONDERHOUD
Het onderhoud en de plaatsing van de machines is heel eenvoudig. Schoonmaken gaat met 
een vochtige doek of een krachtige waterstraal.

IDEALE KOELRUIMTE:
“koud voor producten,warm voor bezoekers”

KATHODISCHE BESCHERMING: GEEN CORROSIE
Dimkisol-roosters bestaan uit een verzinkte plaat. Die heeft twee voordelen: haar 
prijs-kwaliteitverhouding is interessant én ze geeft corrosie geen kans. Trouwens, waar 
het staal blootligt (op de afgesneden zones), is er de kathodische bescherming, waardoor 
de randen niet kunnen roesten. 
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POLYVAL-INSTALLATIE
U installeert Polyval-roosternetwerken als verlaagd plafond of als valse wand.
Dit zijn de onderdelen:

De panelen

Afmetingen
600 x 600 x 0,6 mm  en 600 x 300 x 0,6mm

Materie
Koud-gewalste warm-gegalvaniseerde 
staalplaat (“Sendzimir” continusysteem)

Bewerking
Beide kanten: 95 g/m2 zink.
Recto-zijde: 5 microns anticorrosie primer, 
20 microns witte polyester-eindlaag.
Verso-zijde: 5 microns epoxy-primer.

Resistentie
Bestand tegen basen en zuren,alifatische, 
aromatische en alcalische oplosmiddelen, 
minerale oliën en huishoudelijke 
reinigingsmiddelen.

Soorten
Gewone, gesloten, effen panelen of “open” 
panelen. (Open panelen vertonen op 

de zichtzijde een reliëfpatroon en een 
zeskantig uitzicht, met opkantjes van 1mm, 
en terugliggende openingen, die aangepast 
worden aan de eisen op akoestisch of 
ventilatietechnisch vlak)

Akoestisch systeem
Matten in mineraalwol (600 x 600 x 
25mm, 45 kg/m3 ) verpakt in gelast, zwart 
polyetyleen. Deze worden in de tegels 
gelegd.

Het ophangsysteem

Een primair rooster in U-profielen met 
ophangbeugels (onderlinge afstand 
+- 1.3m) en een secundair raster uit 
klemprofielen (onderlinge afstand 600 of 
300 mm).

Bindmiddel: ruiterclips, evenals alle 
andere onderdelen gegalvaniseerd.

Randafwerking

Wit-verlakte U-profielen.

ONZE MISSIE
Dimkisol laat bezoekers van commerciële koelcellen genieten van de gelijkmatige lucht-
verdeling. We werken daarvoor samen met studiebureaus en ingenieurs uit de Benelux, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Die specialisten ontwerpen de koelin-

stallatie én stellen ze af op de noden van de klant.


