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Interko exposant Asia Fruit Logistica, Hal 3, Stand D35

Toenemende vraag uit Azië naar rijpkamers
Interko, leverancier van koeling en bananenrijpsystemen, debuteert
dit jaar als exposant op de Asia Fruit Logistica in Hong Kong van 35
september. Het bedrijf verwacht de komende jaren een aanzienlijke
stijging van de vraag naar geavanceerde koeling en rijpsystemen,
omdat retailers, handelsbedrijven en importeurs zich voorbereiden
om aan de consumentenvraag naar topkwaliteit bananen en tropisch
fruit te voldoen.

"China, Australië, Indonesië en Maleisië zijn de vier belangrijkste landen die toenemende
belangstelling tonen voor de installatie van stateoftheart rijpsystemen", vertelt Chris Maat. "We
hebben al veel tevreden klnaten in China, India, Japan en Maleisië. Met deelname aan de Asia
Fruit Logistica spelen we in op uitbreiding van onze Aziatische activiteiten."
Interko biedt rijpfaciliteiten, variërend van een eenvoudige plugandplay rijpoplossing tot
meerlaagse rijpkamers voor grote distributiecentra. "Van een paar dozen bananen in een kleine
ruimte tot rijpkamers met een capaciteit van 72 pallets en alles daartussenin", verklaart Chris
Maat.
Interko heeft rijpkamers geïnstalleerd in meer dan 50 landen wereldwijd. De rijpsystemen
vertegenwoordigen zo'n 70% van de omzet van de onderneming, terwijl de warmtewisselaars
goed zijn voor de overige 30%.
Hal 3, Stand D35
www.interko.com
Publicatiedatum: 2182014
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De vinvis bij Scheveningen is een
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