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Action Europe gaat samenwerking aan met Daikin  
Een goede klimaatregeling en ventilatie is belangrijk in de winkels 
 

Capelle a/d IJssel, 19-11-2018 – 
Action is een snelgroeiende 
non-food retail discounter met 
meer dan 1.200 winkels in 
Nederland, Luxemburg, België, 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk 
en Polen. Het hoofdkantoor 
staat in Nederland. De keten 
presenteert zich als een heldere, 
ruime en gastvrije winkel en 
biedt een breed assortiment 
producten aan tegen de laagste 
prijzen. 
 

Voor een aangename winkelervaring, heeft Action twee speerpunten: eenvoud en 

functionaliteit. Dankzij de lean-benadering – waarin deze twee punten zijn verankerd – kan de 

keten snel groeien en uitbreiden. 

 
Comfortabel winkelen 

Bij prettig winkelen hoort ook een prettige sfeer. De nieuw gebouwde Action in Cloppenburg 

(Duitsland) is een voorbeeld voor andere winkels: een minimalistische inrichting met 

milieubewuste systemen maakt het winkelen aantrekkelijk. Een comfortabel binnenklimaat 

maakt de ervaring af. 

 

Op de kosten letten 
 

Als discountdetailhandelaar waren kosten een belangrijke factor bij de keuze voor een 

geschikt HVAC-systeem. Action zocht een leverancier die ook HVAC-ontwerp en lokale 

ondersteuning van de landenteams kon bieden. Dus niet alleen in Duitsland, maar in elk 

vestigingsland in Europa. Michiel Coolen, Group Construction Manager bij Action, zegt: "We 

hebben een zeer ambitieus uitbreidingsprogramma. Om groot te worden, houden we onze 

projectkosten goed in de gaten. Zo kunnen we de totale investeringen beheersen. Prijs is voor 

ons een zeer belangrijk criterium. Tijdens een Europese aanbesteding kon Daikin zich daarin 

onderscheiden." 
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De voordelen van Daikin  
 

“De technische expertise van Daikin en hun Europese aanwezigheid waren ook belangrijke 

factoren bij de keuze als partner”, vervolgt Michiel. "Daikin is méér dan een leverancier. Ze 

handelen als een partner en ondersteunen al in de ontwerpfase. Daardoor komen de 

installaties optimaal tot hun recht. Een ander voordeel is de lokale aanwezigheid. In ieder 

Europees land waar we ons vestigen, kan Daikin onze landenteams ondersteunen." 
 

“We hebben het ontwerp van ons 

hypermoderne HVAC-systeem 

geoptimaliseerd met het technisch 

team van Daikin, waardoor de 

investeringsniveaus en 

operationele kosten zijn verlaagd.”  

Michiel Coolen, Group Construction 
Manager van Action 

 

Passende oplossingen  
 

In de Action-winkel in Cloppenburg zorgen zelfreinigende “Roundflow” cassettemodellen aan 

het plafond voor een efficiënte luchtcirculatie. Opvallen doen ze niet, maar ze zorgen zeker 

voor een aangenaam binnenklimaat! Het hele jaar rond. Het systeem reinigt zichzelf. Dat 

betekent lagere operationele kosten en gegarandeerd schone lucht. De warmtepomp - met 

binnendelen gekoppeld aan buitendelen op het dak - zorgt voor klimaatbeheersing in de 

kantine en backoffice. En het luchtgordijn zorgt ervoor dat temperatuur in de winkel 

aangenaam blijft, wanneer de deur opent. De temperatuur kan zeer precies gereguleerd 

worden, zodat overal in het gebouw aan de vraag kan worden voldaan. Frisse lucht komt van 

het stille Modular Light ventilatiesysteeem. Het mooie is dat energie wordt teruggewonnen 

uit de uitgaande lucht. 

 

Ideale samenwerking  
 

Team IM Duurzaam werkt al acht maanden samen met Daikin. Zij hebben het systeem al in 

twintig winkels geïnstalleerd. Een dertigtal winkels staan nog op de planning voor dit jaar. 

General Manager Stefan Pitlo legt het belang uit van snelle levering en samenwerking: “De 

duidelijke montage-instructies zorgen ervoor dat de installatie snel en gemakkelijk gaat, 

waardoor de installatie van de systemen slechts één week per winkel in beslag neemt. Dat is 

heel prettig!”  
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“Daikin biedt een krachtig partnerschap, technische innovatie en 
leiderschap – daarnaast zijn ze wereldwijd én lokaal 
vertegenwoordigd.” 
 

Zeer tevreden  
 

De winkelmanager van Action Cloppenburg ziet de voordelen van het klimaatregelsysteem: 

“Het HVAC-systeem reageert op de mensen die binnen zijn en past zicht daaraan aan. 

Daarnaast zorgen de eenvoudige symbolen dat het systeem gebruiksvriendelijk is. Verder 

hebben we altijd verwarming in de winter, en de ruimte is heerlijk koel tijdens warm weer.” 

Ook het hoofdkantoor van Action is heel tevreden: “We zijn zeer positief over de 

samenwerking met Daikin en willen graag met hen verder.” 

 
Projectvereisten 

 Airconditioning 

 Luchtgordijn 

 Bedieningssysteem 

 Verwarming 
•  Warm tapwater 
•  Koeling 

 Ventilatie 
 

Jaar van installatie 
2017 
 

Geïnstalleerde systemen 

 Sky Air-systeem 

 Single Split-serie 

 ”Roundflow” cassettemodellen 

 Modular Light ventilatiesysteem 
 

Einde persbericht 
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NOOT VOOR DE REDACTIE 

Over Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. is een Europese fabrikant van airconditioners, warmtepompen en koelapparatuur, 

met ongeveer 5.500 werknemers verspreid over heel Europa en tien grote productiecentra in België, 

Tsjechië, Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.  

Daikin is wereldwijd befaamd om zijn innovatieve rol in productontwikkeling en de ongeëvenaarde 

kwaliteit en veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen. Met meer dan 90 jaar ervaring in het 

ontwerpen en produceren van verwarmings- en koelsystemen is Daikin, van origine uit Japan, 

marktleider op het gebied van warmtepomptechnologie. Daikin VRV en Daikin Altherma zijn de meest 

verkochte warmtepompsystemen in Europa. Bij Daikin Nederland, gevestigd in Capelle a/d Ijssel, zijn 

ruim 100 mensen werkzaam in sales-, marketing-, logistieke- en servicegerichte rollen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VERDERE INFORMATIE EN FOTO/VIDEOMATERIAAL 

Daikin Nederland     T  +31 (0)88 324 54 75 

Contact: Ruth Bielders (Corporate Accountmanager) E bielders.r@daikin.nl 
 

Het luchtgordijn op de deur is Het Modular L ventilatiesysteem in de Hangende units bieden comfort het  

verbonden met een warmtepomp opslagruimte zorgt voor ventilatie in hele jaar door 

voor maximale efficiëntie de winkel 

 

Ga naar www.daikin.nl om ons volledige aanbod van casestudies te bekijken. 
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