
40 jaar expertise

U wilt bewijzen ? Dan is een gesprek uiterst zinvol. U kunt kennis maken met
de gebundelde kracht van Storex.  Eén telefoontje is voldoende !
Nog niet overtuigd ? Bel of mail ons voor meer informa�e of een vrijblijvende offerte,
telefoon :  +31 78 673 36 48  / email : info@storex.nl

De meest complete bewaartechniek voor groenten en fruit !

meer dan

CA TOTAAL SERVICE
alles onder een dak

PANELENBOUW
NIEUWBOUW EN UITBREIDING

Of het nieuwbouw of een uitbreiding betre�, Storex 
hee� de kennis en ervaring in huis om uw project te 
realiseren volgens het principe design & construct. 
We werken met gerenomeerde toeleverings-
bedrijven en vakbekwaam personeel. 

We leveren en monteren : 
- isola�epanelen
- CA deuren
- gasdichte afwerking
- opleveringsrapport gasdichtheid

RENOVATIE
BESTAANDE KOELCELLEN

Voor de beste bewaar-resultaten is de condi�e 
van een koelcel zeer belangrijk. Een gasdichte 
koelcel met veel lekkages is las�g om qua 
zuurstofniveau op regime te houden, zeker als 
DCA-bewaring wordt toegepast. Een in slechte 
staat verkerende CA-koelcel is na renova�e 
weer uitstekend voor DCA-bewaring te 
gebruiken. 

Onze service omvat :
- testen en beoordelen van de gasdichtheid
- lokaliseren van lekkages 
- onderhoud van en repara�e aan CA-deuren
- vloerrepara�e 
- gasdichte afwerking van de cel
- opleveringsrapport gasdichtheid 

- -
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BUFFERCAPACITEIT
bij drukschommelingen

In een ULO-cel kan een onderdruk ontstaan. Een 
onderdruk in de gasdichte koelcel hee� vaak een 
zuurstofs�jging in de cel tot gevolg. Zeker als de som van 
lekkage + CA-systeem groter is dan de respira�e door het 
fruit in de cel. Onderdruk kan ontstaan door 
atmosferische schommelingen, gedrag van de koeling en 
incorrect werkend CA-systeem.  Storex hee� de 
instrumenten en oplossingen in huis om de invloed van 
drukschommelingen tot een minimum te beperken. 

Onze service omvat :
- monitoren en beoordelen van druk in de cel
  (permanent of �jdelijk)
- oplossingen om buffercapaciteit te vergroten

CA-TECHNIEK SERVICE
ALLE MERKEN

De werking van scrubber en s�kstofgenerator is voor een 
goede bewaring van groot belang. Oudere machines 
verliezen vaak capaciteit a.g.v. veroudering of verzadiging 
van de ac�eve kool. Naast capaciteitsverlies dienen de 
zuiverheid van de generator maar ook de processen van 
de scrubber met regelmaat gecontroleerd en afgeregeld 
te worden. Ook machines van andere merken kunnen we 
controleren, afstellen, onderhouden en verbeteren. 

Onze service omvat :
- testen en beoordelen van de machine-capaciteit
- lokaliseren van lekkages in machines en leidingwerk
- onderhoud en repara�e van machines
- leveren en vervangen van ac�ef-kool
- ombouwen van aansturingen / regeling
- automa�seren van machines

- -

20 mm onderdruk


