Service

Vi har mere end 10 serviceteknikere alene i Danmark

FORDELE
Større driftsikkerhed
Optimeret ydeevne
Forlænget levetid
Bedre fugtstabilitet

Planlagt service BESKYTTer
din investering

Condair servicerer:

Vi styrer installationen
For dig betyder det, at du kan koncentrere dig om
det vigtige i din virksomhed og lade os varetage
vedligeholdet af dine fugtstyringsløsninger.

Kompetente serviceteknikere
Condairs medarbejdere er fuldt ud trænet i servicering af Condairs produkter og har igennem
sine mange år i branchen også opbygget et solidt kendskab til andre fabrikater. Alle serviceteknikere bliver løbende efteruddannet i de nyeste
produkter og teknologier, Condair tilbyder.

Effektiv drift og forlænget levetid på
installationen
Condair kan udføre specialiseret service på alle
typer befugtnings-, affugtnings- og vandbehandlingsanlæg til fordelagtige priser. Det giver
dig mulighed for at samle de forskellige serviceydelser, din virksomhed har behov for, hos én leverandør.

Vi tilbyder en lang række ydelser og løsninger:
Befugtning
▪ Dampbefugtning ▪ Ultralydsbefugtning
▪ Højtryksbefugtning
▪ Evaporativ
befugtning
▪ Hybrid befugtning

Servicebesøg

Døgnbemandet
hotline

Installation

All
inclusiveaftale

Kompetente
servicemontører

Landsdækkende
service

Hygiejne
▪ Bakteriologisk
måling af
bakterieniveauet
i vand

Forebyggende
vedligehold

Uddannelse
af driftspersonale

Individuel
serviceaftale

Affugtning
▪ Adsorption
▪ Kondens

H U M I D I F I C AT I O N A N D
E VA P O R AT I V E C O O L I N G

Vandbehandling
▪ Omvendt
osmosevand
▪ Blødgøring
▪ Filtrering

Om Condair:
Condair blev stiftet i 1948
og er verdensledende inden
for kommerciel og industriel
befugtning. Condair er
repræsenteret med forhandling
i mere end 70 lande og
produktion i Schweiz, Danmark,
Storbritannien, Tyskland,
Canada og Kina. Condair er
et søsterselskab til den tyske
koncern Walter Meier Group,
der omfatter en række førende
globale leverandører inden
for befugtnings-, klima- og
produktionsteknologi.
Læs mere på:
www.condair.dk

Condair A/S
Parallelvej 2 · DK-8680 Ry
Tlf. +45 8788 2100
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Service er en investering
Planlagt service beskytter din investering i fugtstyringsanlægget ved at sikre, at det kører effektivt og sikkert.

Facebook
LEGO
Vestas
Grundfos
Novo Nordisk
Siemens
Ericsson
IKEA
Velux
Arla
Nationalmuseet
Københavns Lufthavn
Arken
Scanprint
Danmarks Nationalbank
Post Danmark
Dansk Supermarked
… og mange andre

