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Ons materiaal (Phase Change Materials ofwel faseovergangsmateriaal) is continu in

beweging: smelten en stollen, om zo warmte af te geven en op te nemen. Ook als

organisatie blijven we continu in beweging en reageren we op de situatie om ons heen.

Inspelen op de toekomst, mee gaan met marktontwikkelingen, continu bezig zijn met

hoe het beter kan. Voor nu betekent dit het verder uitbreiden van onze

teamsamenstellingen om de markt beter te kunnen bedienen.

Waar we afgelopen jaren druk bezig zijn geweest om het product in diverse toepassingen uit te

werken en te perfectioneren, geven we de organisatie nu verder vorm voor de toekomst. Door

het inzetten van meer experts vanuit de markt, helpen we onze klanten nog beter met hun

specifieke uitdagingen en zoeken we naar de best passende PCM oplossing per project. Het team

zal per 1 juni aanstaande dan ook uitgebreid worden met Bas de Bekker, Rob Kuijstermans en

Arnold Bal.

Bas de Bekker (bekend als Accountmanager van zusterbedrijf OC Verhulst) zal zijn kennis, kunde

en ervaring binnen Orange Climate gaan inzetten om totaalconcepten met PCM verder in de

markt te zetten. Bas weet precies wat de voordelen zijn voor het toepassen van bijvoorbeeld een

PCM klimaatplafond voor de verdere technische installaties zoals je luchtbehandelingskast.

Rob Kuijstermans komt uit de woningbouw en is bekend met de wensen, behoeften en

uitdagingen binnen deze markt. Rob zal zijn kennis en kunde van PCM in gaan zetten om
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woningcorporaties en gemeenten te helpen aan hun verduurzamingsplannen. Zowel voor NOM

(Nul Op de Meter), het vergroten van de betaalbaarheid als het verbeteren van het

binnenklimaat is PCM de oplossing.

Arnold Bal keert na enkele jaren weer terug naar de branche en zal zijn kennis van

klimaatplafonds gebruiken om de toepassingen van PCM binnen de utiliteitsbouw onder de

aandacht te brengen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van PCM? Hoe je het vermogen om te koelen en te

verwarmen eenvoudig kunt verlagen, het binnenklimaat continu comfortabel houdt, op een

‘Cradle-2-Cradle’ manier? Neem dan vandaag nog contact op met één van de adviseurs van OC

Autarkis.

Walter van Kampen, T 06-43 87 41 09

Rob Kuijstermans, T 06-12 82 07 46

Bas de Bekker, T 06-22 42 49 58

Bezoek www.oc-autarkis.nl voor meer informatie over PCM en haar oplossingen.
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OC Autarkis
Albert Einsteinweg 10

5151 DL Drunen - Holland

+31 (0)416- 672 200

info@oc-autarkis.nl
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