CASE STUDY
Loetje aan ‘t IJ

Amsterdam

Centrale koeling stuurt alles aan!
In het nieuwe pand van Loetje aan ‘t IJ
zorgde Gamko voor een optimale
oplossing voor alle koelingen.
Vanaf het begin van de nieuwbouw tot
en met de oplevering én ook daarna
waren we in het bouwteam nauw
betrokken bij het proces. Deze nieuwe
Loetje-vestiging is een fraai visitekaartje
voor het groeiende horecabedrijf.
Perfecte kwaliteit van eten en drinken,
sfeervolle locaties en een hoog hospitality
niveau. Dat is wat Loetje wil. Het succesvolle horecabedrijf opende met Loetje
aan ‘t IJ alweer zijn zesde vestiging in de
hoofdstedelijke regio. Gamko is al die tijd
een gewaardeerde leverancier van barren
en koelingen voor de Loetje vestigingen.

“ Uitstraling is erg belangrijk. Dat
zorgt voor succes. Gamko begrijpt
dat. ”
Stefan van Remortel - eindklant
De klant wilde dat één centraal aggregaat
alle andere koeltechniek in het pand ging
aansturen. Dat realiseerden we compleet.
Van inmeten, voorbereiden, leidingwerk
tot en met het plaatsen van alle
apparatuur. Deze oplossing zorgt ervoor
dat er geen aggregaat-warmte achter de
barren en in de keuken terecht komt.
Verder bespaart het ruimte in het
horecagedeelte dat een stijlvolle en open
uitstraling heeft.
‘Booming noorden’
Stefan van Remortel is inkoper bij Loetje en
erg enthousiast over het mooie pand aan
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het water. ‘Dit is het oude NDSM-terrein,
pal aan de noordkant van het IJ. Het is hier
echt ‘booming’, de herontwikkeling van dit
terrein is volop bezig. Wij vonden dit een
ideale locatie pal naast de jachthaven. Voor
mij is Gamko een vertrouwde partner waar
ik graag zaken mee doe.
Ze denken vooruit, leveren kwaliteit en de
service stopt niet na de installatie. In deze
nieuwbouw is erg belangrijk dat alles
meteen goed is en de juiste uitstraling
heeft. Zo ontstaat succes. Gamko begrijpt
dat. De samenwerking liep gewoon perfect.’
Meer over Loetje aan ‘t IJ op www.loetjeaantij.com

project feiten:
Centraal systeem 404
17 x ladesegmenten X/3DA en X/6DA
6 x verdampersegmenten
2 x koelcel (kelderbier en speciaalbier)
3 x stekkerklare flessenkoelingen met deur
1 x stekkerklare fustenkoeling
1 x stekkerklare flessenkoeling met lades
2 x bierkoelers
3 x koelwatertanks
1 x helsinki
2 x MG/300 split (ingebouwd in wand)
2 x ongekoelde segmenten X/OSDISH

