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VOERTUIGEN

MEUBELEN

CONTAINERS

100%  KOELING





Of u uw koelvoertuig nu voor een korte, middellange of lange periode huurt, Petit Forestier biedt u een 
dienstverlening die het volledige beheer van uw voertuig op zich neemt. Zo kunt uw tijd volledig aan uw 
beroep besteden.

PETIT FORESTIER
REGELT ALLES VOOR U!

Uw dagelijkse partner
Studie en ontwerp
g    Uw voertuig is uw werkinstrument, het moet beantwoorden aan uw behoeften.  

We verschaffen u advies bij de keuze van het zo goed mogelijk aan uw producten en aan 
uw gebruiksbeperkingen aangepaste materiaal.  

Innovaties, normen en wetgeving
g   U profiteert van de competenties van de enige koelspecialist.
Gamma
g   U kiest uw voertuig uit een uitgebreid gamma lichte voertuigen, zware vrachtwagens,  

aanhangwagens en koelopleggers. 
Internationaal netwerk
g   Grootste internationale netwerk dat 100% gericht is op koeling.  

Altijd snel en dichtbij.

Full Service
De Full Service van Petit Forestier, dat is het integrale beheer van het leven van uw voertuig. 

100%
helder

Onderhoud 
- voertuig, 
- koelgroep,
- uitrusting.

Vervanging van het voertuig  
in geval van ongeval  
of pech.

Levering 
- banden, 
- vloeistoffen en smeermiddelen.

Reparaties 
(koetswerk, blikwerk en verf)  
uitgevoerd in onze werkplaatsen door 
onze teams van technici.

Personalisering  
van uw voertuig  
in uw kleuren.

Controles  
verplicht en preventief voor het  
voertuig en de uitrusting.

Bijstand 24u/24, 
7 dagen per week, 365 dagen  
per jaar beheerd door onze eigen  
serviceteams (service desk en  
technici).

Verzekering en administratieve 
opvolging   
-  omniumverzekering, belasting  

naar aantal assen,…
- geolocalisatie
- extranet, parkbeheer,…

Al onze agentschappen beschikken over een geïntegreerde werkplaats met 
haar eigen technici en koelspecialisten, wat exclusief is voor Petit Fores-
tier.



De operationele middelen
Logistiek
g   Onze logistieke multiplatformen bieden u een 

optimale service voor uw nationale en internationale 
activiteiten. 

Personalisering en reclame
g   Onze 100% geïntegreerde reclame-afdeling zorgt voor 

de bekleding van uw meubelen: van ontwerp tot de 
bedrukking, bekleding naar het beeld van uw  
campagne of personalisering op maat. 

g   Onze afdeling levert eveneens originele reclame- 
oplossingen op verzoek: materiaal, bijzondere  
technologieën, enz. 

g   We beschikken over een grote keuze aan algemene 
reclames om u te begeleiden bij uw reclameacties al 
naar gelang de seizoenen en de thema’s.

Opvolging in real time
g   Ons toegewijde team volgt, dankzij onze  

rapporteringstools, uw beheer dagelijks op met een 
unieke gesprekspartner die gekoppeld is aan uw  
klantnummer.  

Voor uw promotieactiviteiten, of dat nu voor enkele 
dagen of meerdere weken is, biedt Petit Forestier 
u een ruime keuze uit professionele en innova-
tieve koelmeubelen met positieve, negatieve of 
gemengde koeling.  

U profiteert van een dienstverlening die volledig 
gericht is op de ondersteuning van uw marketing 
zodat de impact maximaal is.

PETIT FORESTIER
VERSTERKT UW IMAGO.

100%
efficiëntie

Service met een toegevoegde waarde  
Werking, uitvoering, properheid, … de kwaliteitscontrole laat niets aan het oog ontsnap-
pen! Elk meubel wordt in zijn “gebruiksklare» versie ter beschikking gesteld!

Voorbereiding
-  technische controle van de interne  

en externe onderdelen,
- temperatuurdaaltests,
- reiniging, ontsmetting,

Preventief onderhoud 
- schoonmaken van de functionele elementen,
-  controles van de ontdooiingscycli,  

de temperatuurdaalcycli,

Bijstand  
-  Service met interventie  

binnen de 24 uur.

Reparaties 
- onderdelen en werkuren,
- verplaatsing naar de site.



Controles
- preventieve controles,
- controle van het gas.

Bijstand 
- hotline 24u/24,
- 365 dagen per jaar,
- vervoer per koelvrachtwagen.

Levering 
-  schijven die de temperatuur  

maandelijks registreren.

PETIT FORESTIER GARANDEERT 
EEN CONSTANTE TEMPERATUUR.

100%
betrouwbaar

Activiteitspieken, tijdelijke opslagoplossingen, crisisbeheer, bewaring, … 
de koelcontainer vult het multiproductenaanbod van Petit Forestier aan en beantwoordt  
aan uw dringende behoefte aan extra koeling.

Uw strategische partner  
Volumes en inrichtingen
g   Ons gamma stelt ons in staat zo snel mogelijk te beantwoorden aan uw volumegerela-

teerde behoeften, in positieve of negatieve temperatuur,
g  In functie van uw activiteit kunnen we de uitvoering van optionele oplossingen voor speci-

fieke inrichtingen garanderen. 
Competenties
g   We zijn toonaangevend in de grote activiteitssectoren waar de koudeketen een centrale 

plaats inneemt: de agrovoedingsindustrie, de farmaceutische industrie, de ziekenhuiswereld, 
de groothandel, de lokale collectieve besturen, de servicestations, de automobielindustrie, …

Full Service



DE KOELVERHUURDER. 

Op het vlak van koelverhuur is Petit Forestier  
toonaangevend. Onze administratieve en  
commerciële teams, technici en  
koelspecialisten ijveren voor een kwalitatief 
hoogstaande dienstverlening die past bij  
ons multiproductenaanbod.
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