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HUISKES-KOKKELER AUTOGROEP
Huiskes-Kokkeler Autogroep is met 5 vestigingen in Hengelo,
Almelo, Enschede en Oldenzaal de Volkswagen-, Audi-, SEATen ŠKODA personenauto‘s en Volkswagen Bedrijfswagens
dealer in Twente.
Daarnaast bestaat Huiskes-Kokkeler Autogroep nog uit twee
schadeherstel-bedrijven (Huiskes-Kokkeler Autoschade in
Almelo en Hanterink Autoschade in Enschede), een universele
leasemaatschappij (HK Autolease), een eigen autoverhuurbedrijf
(Huiskes-Kokkeler Autoverhuur) en een eigen centrum voor
bedrijfswageninrichtingen (BWI Twente).
Met zo’n 250 medewerkers wordt iedere dag opnieuw voorzien in
de mobiliteitsbehoefte van vele zakelijke en particuliere klanten.
DE UITDAGING.
Door dat bepaalde werkplekken zich in de open ruimtes van
showrooms of dicht bij deuren naar buiten bevinden, ervaren zij
kou. Dit terwijl de showrooms en werkplekken afdoende worden
verwarmd. Hoe kan op een eenvoudige, aangename en veilige
manier een werkklimaat worden gerealiseerd voor deze
medewerkers? De extra uidaging is dat dit een energie besparing
moet realiseren.

www.etherma.nl

DE OPLOSSING.
Als manager operations voelt Gerard Schotman zich
verantwoordelijk en heeft hij ETHERMA benaderd voor
een passende oplossing. Tijdens een gesprek met Gerard
geeft hij aan dat in de afgelopen periode de medewerkers zelf
naar mogelijkheden zijn gaan zoeken en dan ook zelf lucht
heaters hebben geplaatst. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Dit is niet natuurlijk wenselijk. Daarnaast heeft de
Huiskes-kokkeler Autogroep „goed werkgeversschap“ hoog
in het vaandel staan en zorgt graag voor een prettige werkomgeving voor haar medewerkers.
Na het inventariseren van de problemen heeft Gerard Schotman
ETHERMA benaderd voor de LAVA ® DESK 120 bureauverwarming. De medewerkers kunnen nu zelf de werkplek
verwarmen en regelen. Hierdoor hoeft de showroom in zijn
geheel niet verder in temperatuur omhoog en dus wordt
hiermee veel energiebesparing gerealiseerd. Daarnaast
wordt alleen de werkplek verwarmd waar ook daadwerkelijk
wordt gewerkt en wordt er dus niet onnodig energie verspilt.
De aangename straling van de LAVA® DESK 120 zorgt voor
een prettig en warme werkomgeving.
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D E O P LO S S I N G I N D E TA I L
De LAVA® DESK 120. zorgt voor de perfecte warmte bij bureaus
zowel op kantoor als in de kinderkamer of bijvoorbeeld een koude
receptie of werkplek in een koude bedrijfshal.
Door de eenvoudige montage met slechts 4 schroeven kan de
LAVA® DESK 120 probleemloos worden gemonteerd onder een
tafelblad of aan wanden, voor precies de gewenste warmteafgifte. Met een hoogte van slechts 15 mm blijft de verwarming
onder de tafel nagenoeg onzichtbaar en neemt deze geen ruimte
in beslag.

Met de optionele dimmer is het mogelijk om de warmte afgifte
volledig op de wens van de medewerker af te stemmen. De LAVA®
DESK 120 heeft een zeer gering vermogen van 120W en is daardoor op elke werkplek toe te passen. Ondanks dit geringe vermogen verbaasd hij iedereen met zijn verwarmingsvermogen en
creert hij de ideale werkplek voor uw medewerkers.
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Montage onder tafel of bureau en aan de wand
Perfecte warmte aan uw bureau
Oppervlaktetemperatuur begrenzer
Geringe opbouwhoogte
Eenvoudige montage & Onderhoudsvrij
Geen magneetveld
Regelbaar met optionele dimmer

LAVA® DESK 120

AL MEER DAN 35 JAAR
E R V A R I N G E N K W A L I T E I T.
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Met ETHERMA heeft u een competente partner voor uw
verwarmingsoplossingen met meer dan 35 jaar ervaring.
ETHERMA vertrouwt op constante innovatie, de hoogste
productkwaliteit en modern design. We ondersteunen u met
een uitgebreide service om ervoor te zorgen dat u de meest
geschikte productoplossing voor uw project gebruikt.
ETHERMA is een Oostenrijks bedrijf met internationale reputatie,
dat elektrische verwarmingssystemen van hoge kwaliteit
produceert voor onze klanten

