
ClimaRunners ontwikkelt en levert
mobiele koelboxen, vriesboxen en klimaat-
boxen voor het transport van kwetsbare 
producten. Voor alle (bestel) automerken.

Onze producten:

CoolRunners voor koeling
FreezeRunners voor vriezen
ClimaRunners voor een constant klimaat

Wij zijn een toegankelijke organisatie en 
zullen er alles aan doen u als klant zo goed 
mogelijk te helpen. Door jarenlange ervaring 
op het gebied van koelcontainers begrijpen 
we wat de klant wenst. We zijn behalve een 
zeer betrouwbare partner ook een innovatief 
bedrijf. En dat kunt u ervaren als u met ons in 
gesprek gaat.

Ook in ons assortiment:

ClimaRunnersClimaRunners

mobiele koelboxen

ClimaRunners
Tel. +31 (0) 40 282 385 2

info@climarunners.nl
www.climarunners.nl

Transportkoeling

voor elk voertuig en elke branche

Kijk op www.climarunners.nl voor uitgebreide 
informatie. Direct te bestellen in onze webshop.

Koelkasten voor
campers en
caravans

Inbouw
klimaatboxen

Airco’s voor
vrachtwagens, campers 
en bussen



• Effi ciënte gewichtsverdeling

• Heldere en stijlvolle LED verlichting

• Gecontroleerde deursluiting dankzij het         
  Close safe deursysteem

• Zeer energiezuinig

• Hoogwaardige isolatietechniek R4,78

• Maximale laadruimte-indeling, tot 30% meer dan  
  voorheen

ClimaRunners

Geef uw bedrijfswagen de professionele uitstraling
die past bij uw bedrijf.

CoolRunners, ClimaRunners en FreezeRunners

Mobiele koelboxen van ClimaRunners
ClimaRunners

mobiele koelboxen

A++ koelbox

Dankzij de hoogwaardige isolatie is 
minder stroom en brandstof nodig 
om uw goederen op temperatuur te 
houden.

De functie Close-safe zorgt ervoor dat 
de deur altijd goed gesloten is en er 
nooit onnodig energie verloren gaat.

• Transportkoeling
• Cool clean concept
• Houd levensmiddelen tot  
 drie keer langer vers
• Nooit meer ontdooien
• Eenvoudig design
• Veilig: HACCP en Close  
 safe
• Licht in gewicht
• Integratie automatisering
• Laag energieverbruik
• Betrouwbaar

ClimaRunners maakt dit mogelijk door innovatief 
ontworpen apparatuur een exclusief design te 
geven. We verleggen continu de grenzen van de 
technische mogelijkheden om het leven
gemakkelijker te maken, zodat u onbezorgd uw 
werk kunt doen. ClimaRunners koelapparatuur 
combineert innovatie en design. U besteedt min-
der tijd aan onderhoud dankzij het
Cool clean concept. De lading blijft tot drie keer 
langer écht vers. U bezorgt sneller en gemak-
kelijker met één druk op de knop, dankzij de 
automatische programma´s. U houdt de controle 
met een CoolRunner of FreezeRunner die stiller 
en sneller werken dan ooit en u beleeft de vrijheid 
van fl exibiliteit met een automatische
ladingsindicatie.


