
ENERGIE, LICHT & WARMTE
assortiment in hoogte en aantal lumen biedt RECO 
flexibiliteit in het aanbod. Wanneer u binnen een 
gebied meerdere punten wilt verlichten, bieden we 
ook Towerlights met een geïntegreerde aggregaat. 
Met de dag- en nachtsensoren op de mobiele units 
beperkt u bovendien gemakkelijk uw stroomverbruik.

Voor verlichting op de grond of wanneer ruimte beperkt 
is biedt RECO diverse bouwlampen en schakelbare 
tubelights. Binnen ons assortiment bouwlampen kunt u 
kiezen uit zowel halogeen of LED. Handzame statieven 
voor de bouwlampen zijn apart leverbaar. 

VERWARMEN & DROGEN
Met de mobiele luchtbehandelingsunit (LBU) voorziet u 
gemakkelijk 24 uur per dag meerdere woningen of 
grotere panden van centrale verwarming. De unit is 
aan te sluiten op het inpandige verwarmingsstelsel, 
maar waar nodig kan RECO de verspreiding faciliteren 
met een tijdelijke installatie. Dankzij de buitenpandige 
opstelling is brandgevaar minimaal. 

De LBU is uitermate geschikt voor onder meer: 
• Opstookprotocollen voor vloerverwarming. 
• Als noodketel voor meerdere woningen. 
•  Warmtebron voor afbouwwerkzaamheden  

bij omvangrijke (hoogbouw) projecten. 
•  Het ontdooien van grond voor grond-

werkzaamheden. 

Voor kleinere projecten installeren we heaters en 
ventilatoren. Met handzame ventilatoren stimuleert u 
de circulatie van de warme lucht in de ruimtes waar u 
bijvoorbeeld wilt stucen of schilderen. Onze 
specialisten richten de installaties in om effectiviteit en 
efficiëntie te maximaliseren en brandgevaar te 
minimaliseren.

Wanneer de omgevingsfactoren niet optimaal zijn, heeft u tijdelijke faciliteiten nodig om uw project voort te  
zetten. Met het materieel van RECO voorkomt u dat weersomstandigheden, beperkt licht of de absentie van basis-
voorzieningen als stroom de werkzaamheden stagneren. In overleg stemmen we de voorzieningen en het benodigde 
materieel af. Met ruim 65 jaar ervaring en een breed assortiment is RECO in staat uw project volledig te voorzien 
van Energie, Licht en Warmte. Daarnaast levert en installeert RECO het materieel op locatie. Hiermee biedt RECO 
een totaaloplossing met zekerheid voor een stabiel verloop van de werkzaamheden.

Luchtbehandelingsunits (LBU) 

Luchtverhitters 

Ventilatoren

Aggregaten i.c.m. brandstoftank

AGGREGATEN
RECO levert tijdelijke stroomvoorzieningen voor groot 
en kleinverbruik. Van een kleinschalig evenement tot 
omvangrijke bouwprojecten. Samen met 
Powermanagement, een geschikte brandstoftank en 
Brandstofmanagement zit u nooit meer zonder stroom.      

POWERMANAGEMENT
Efficiënt en gemakkelijk. Met Powermanagement  
stuurt u meerdere aggregaten vanaf 60kVA aan  
als één unit. Verandert uw stroomverbruik? Dan 
schakelt het Powermanagement systeem automatisch 
extra aggregaten in of uit. Hiermee bespaart u 
aanzienlijk op brandstofverbruik ten opzichte van  
één enkele aggregaat met een hoger vermogen, 
resulterend in minder CO2 uitstoot.

VERLICHTING
Onze specialist richt voor jou de volledige 
projectomgeving in naar wens en eis. Dankzij ons 
brede assortiment kan RECO hier een oplossing op 
maat bieden. Met een geoptimaliseerd lichtplan 
bespaart u bovendien op uw kosten en reduceert u de 
CO2 uitstoot van uw project. 

Met lichtmasten van RECO verlicht u gemakkelijk een 
festivalterrein of bouwplaats. Dankzij een divers 

POWERMANAGEMENT: BRANDSTOF BESPAREN

3E AGGEGRAAT

2E AGGEGRAAT

1E AGGEGRAAT

door het 1e aggregaat

zodra de vermogensvraag stijgt 
wordt automatisch het 2e aggregaat 
bijgeschakeld

pieken worden onmiddellijk 
opgevangen door bijschakeling 
van het 3e aggregaat

wanneer de vermogensvraag daalt 
worden de extra aggregaten standby 
geschakeld

PRODUCTEN
• Aggregaten 
• IBC brandstoftanks 
• Towerlights
• Traditionele verlichting
• Mobiele verwamingsunit
• Luchtverhitters
• Ventilatoren
• Elektroheaters
• Bouwdrogers

Montage

de basisstroom wordt geleverd 



Hoogewaard 187
2396 AP Koudekerk aan den Rijn
+31(0)71 341 91 20

info@reco.eu
www.reco.eu

RECO ENERGIE, LICHT & WARMTE
Aggregaten | IBC brandstoftanks | Towerlights | Traditionele verlichting   
Mobiele verwamingsunit | Luchtverhitters | Ventilatoren | Elektroheaters | Bouwdrogers 

DESKUNDIG ADVIES
“Vakspecialisten geven persoonlijk advies”

TOTAALOPLOSSINGEN
“Wij leveren de totaaloplossing voor uw project”

FAMILIEBEDRIJF
“Familiebedrijf in hart en nieren”

ZEKERHEID
“Service, specialisme & kwaliteit”

NEEM CONTACT OP MET 
ONZE SPECIALISTEN
Wij weten als geen ander dat elke situatie om 
een eigen en unieke aanpak vraagt. Daarom 
komen onze experts altijd bij u langs. Wilt u 
meer weten over ENERGIE, LICHT & 
WARMTE? Neem dan gerust contact met ons 
op. Onze experts vertellen u er graag meer 
over!

+31 (0)71 341 91 20
INFO@RECO.EU

RECO – UW PARTNER IN MATERIEEL!voorzieningen installeert. Dit wordt altijd netjes 
afgewerkt door onze specialisten volgens een vooraf 
afgestemd plan. Wanneer de inrichting verandert en 
de installaties verplaatst moeten worden, voeren wij 
dit uit.

MATERIEELVERZEKERING
Bij RECO bieden we voor ieder product een 
materieelverzekering voor 8,5% van de huurprijs aan. 
Deze is naar wens af te nemen en zorgt voor zekerheid 
bij schade die ontstaat buiten de macht van de 
huurder. 

24 UURS SERVICE
Is er sprake van een storing of een mankement aan het 
materieel? Geen probleem. Onze 24 uurs servicedienst 
staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om 
u van dienst te zijn.

CALCULATIE 
Wilt u weten wat u nodig heeft? Onze specialist maakt 
voor uw project een accurate analyse van uw 
energieverbruik. Met een helder beeld van wat u van 
plan bent te verbruiken weten we zeker dat u niks 
tekort komt óf teveel betaald. Wilt u een passend 
advies? Neem dan gerust contact met ons op. Bij 
RECO bieden we bedrijven altijd een vrijblijvend 
advies.  

BRANDSTOFMANAGEMENT
Voorkom dat uw project stil komt te liggen met 
Brandstofmanagement van RECO. Bij al onze 
aggregaten en LBU’s monitoren wij het brandstofpeil 
op afstand. Bereikt de brandstoftank een 
minimumwaarde? Dan bellen we u om af te spreken 
wanneer u een nieuwe levering brandstof nodig heeft. 
Op deze manier controleert RECO het aggregaat ook 
op andere kritische waarden om voortijdig storingen 
te voorkomen.

VAN MONTAGE TOT DEMONTAGE
Nadat het advies en de levering bevestigd zijn zorgen 
wij voor de volledige installatie van het materieel. Met 
eigen transport vervoeren wij het materieel naar de 
gewenste locatie waar ons deskundige personeel de 

Transport

Montage

DESKUNDIG ADVIES

ENERGIE, LICHT & WARMTE
Aggregaten | IBC brandstoftanks | Towerlights | Traditionele verlichting 
Mobiele verwamingsunit | Luchtverhitters | Ventilatoren | Elektroheaters 
Bouwdrogers 

BOUWPLAATSINRICHTING
Hoofdverdeelkast | Verdeelkast | Kraankast | Verlengkabels 
Watervoorziening | Afrastering | Beveiliging

LIFTEN & PLATFORMS
Tijdelijke personenliften | Personen- goederenliften | Goederenliften 
Hefplatforms | Transportsteigers | Hijs- & hefmaterieel | Kubels 
Vuilstortkokers

ONDERSTEUNING
Omloopsteiger | PAL ondersteuning | Layher ondersteuningssteiger | 
Zwaarlastondersteuning | Schroefstempels | Schoorstempels | 
Baddinghout

STEIGER & OVERKAPPING
Traditioneel steiger | Tube-Lock steiger | Allround-systeemsteiger | Dak- & 
kapconstructies | Allround-trappentorens | Rolsteigers | Daksteigers  
Werkbruggen | Klapschragen

BEVEILIGINGSMATERIEEL
Leuningstaanders en toebehoren | Dakrand- & valbeveiliging  
Trapgatbeveiliging | Combisafe randbeschermingssysteem

GEREEDSCHAP & MACHINES
Boren, breken en slijpen | Steen en beton bewerken | Houtbewerking 
Bevestigingsmachines | Meetapparratuur | Communicatieapparatuur   
Lasapparatuur | Grond-, weg en waterbouw | Diversen

PUBLIEKSVRIENDELIJKE OPLOSSINGEN
Tijdelijke bruggen | Tijdelijke voergangersroutes | Trapopgangen | Tijdelijke 
constructies

TIJDELIJKE HUISVESTING
Bouwketen | Niet schakelbare units | Schakelbare units  
Sanitaire units | Mobiele accommodatie | Containers   
Opslagloodsen | Meubilair | Fundatie

RECO is sinds 1953 dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met technisch 
advies en aanvullende diensten. Door middel van deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid  
productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf hechten we waarde aan  
persoonlijk contact. Dankzij korte lijnen kunnen we snel schakelen en bieden we onze opdrachtgevers zekerheid.  
Zo gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!


