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[  R E P O R TA G E ]

Frigro – “Uw partner voor 
koelcellen en toebehoren”
Frigro investeert in de toekomst: de koeltechnische distributeur 
uit Moorsele heeft in de Drieslaan, op een boogscheut van zijn 
huidige site, een nieuw terrein met twee magazijnen aangekocht. 
Daardoor kan in de toekomst een nog grotere voorraad worden 
aangehouden. Hiermee optimaliseert Frigro zijn voornaamste 
doelstelling: een betrouwbare partner van de HVACR-installateur 
zijn. D O O R  R U D Y  G U N S T

Het productengamma van Frigro 
is in drie groepen opgedeeld: 

Coolcomponents, Aircomponents en 
Isocomponents. “Frigro is de voorbije 
jaren in de drie productgroepen 
gegroeid”, vertelt zaakvoerder Bert 
Decuypere. “Ook online, dankzij een 
doordachte integratie van diverse 
berekeningstools. Op die manier 
willen we kansen creëren zodat onze 
drie pijlers zich volledig kunnen 
ontplooien.”
Isocomponents – productgamma met 
alle materialen voor de professionele 
koel- en vriescel zoals cellen, rekwerk, 
deuren, panelen en toebehoren – is 
doorheen de jaren een matuur verhaal 
geworden, met steeds veeleisendere 
en complexere projectrealisaties. De 
opslag van panelen vraagt veel volume, 
maar dat is de prijs die je betaalt als je 
je klanten belooft om een grote voor-
raad aan te houden zodat korte leve-
ringstermijnen worden gegarandeerd. 
Met onze nieuwe investering hebben 
we onze totaaloppervlakte verhoogd 
van 10.000 naar 17.000 m2.
Door een verstandige keuze van part-
ners kan Frigro de pijler Isocompo-
nents op een verstandige manier laten 
groeien. Frigro werkt nauw samen 
met de Purever Group waardoor ze 
de producten van vier bedrijven mag 
invoeren en verdelen: deuren van 
Portiso, rekken van Coolblok, panelen 
van Dagard en cellen van Coldkit. 
Door de sterkte van een internationale 
groep kan er fors worden ingezet op 
R&D, waardoor Frigro steeds innova-
tieve en kwaliteitsvolle producten kan 
aanbieden.

Hanssens Catering
Heel recent kreeg Frigro de kans om 
een referentieproject uit te voeren: 
de uitbreiding van Hanssens Cate-
ring, leverancier van dagverse en 
gezonde bereidingen aan scholen in 
Vlaanderen en Wallonië. Duurzaam-
heid, traditie en innovatie vormen de 
kernwaarden binnen het bedrijf. Frigro 
leverde er de Portiso deuren, in uitvoe-
ring door installatiebedrijf Isopanel uit 
Temse.

“Meer specifiek 18 bedrijfsdeuren al 
dan niet met opties (anti paniekknop, 
elektrisch/vast slot, deurpompen) 
en 9 koeldraaideuren op maat, met 
enkele specifieke aanpassingen op 
vraag van de eindgebruiker (zoals 
een wijziging van een blauw naar een 
zwart slot)”, legt Benjamin Depuydt, 
sales Isocomponents, uit. “Voor 
toepassing in een voedselverwerkend 

bedrijf werden alle deuren voorzien 
van een PET55µ coating en door onze 
uitstekende relatie met onze leveran-
cier waren we in staat om alle deuren 
volgens de vooropgestelde planning 
te leveren. Hierdoor kon de installa-
teur zijn beloftes naar de eindgebrui-
ker toe waarmaken en de oplevering 
kwam niet in het gedrang.”

 I www.frigro.be

 I www.isopanel.be

Isocomponents is doorheen de jaren 
een matuur verhaal geworden, met 
steeds veeleisendere en complexere 
projectrealisaties.

http://www.frigro.be/
http://www.isopanel.be/

