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MAXIMALE FLEXIBILITEIT IN
KOELEN, DROGEN EN VRIEZEN
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+31 (0)88 484 40 00

maar het gewichtsverlies was echt minimaal

henk.tebben@equans.com

en de producten bleven lang mooi, zonder
noemenswaardige problemen. Daardoor
hebben we meer ruimte om het juiste verhandelmoment te kiezen én een goed product
kunnen leveren aan onze afnemers.”
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