Loodgieter - Verwarming
Nieuwe CV ketel
Ons team adviseert u over een nieuwe
CV Ketel. Het assortiment van de diverse
merken is groot. Op basis van ons advies
kunt u de juiste keuze maken voor de
aankoop van een nieuwe CV ketel. Wij
werken met gerenommeerde merken
als Nefit, Remeha, Intergas en Vaillant.
Na de gemaakte keuze zorgen wij voor
de installatie van de nieuwe CV ketel.
De installatie gaat gepaard met de
nieuwste technieken en materialen.
Zo zorgen wij voor een oplevering van
de volledige installatie van de CV ketel.
Bij oplevering heeft u in huis of kantoor
een CV ketel die efficiënt werkt en
betrouwbaar werkt.
Na de installatie leggen wij uitgebreid
uit hoe de nieuwe CV ketel werkt.
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Aankoopbegeleiding
Ons team zorgt voor vakkundig advies
voor de juiste keuze van een CV ketel.
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Volledige installatie
Na de aankoop van een nieuwe CV ketel
verzorgen wij de volledige installatie.
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Uitleg en service
Wij nemen met u de CV ketel van A tot Z
uitgebreid met u door. Stap voor stap.

Heeft u vragen over energieproducten
Bel 06 54 69 62 68
of mail info@raytec.nl

AANKOOPBEGELEIDING INSTALLATIE UITLEG EN SERVICE

Preventief. Doen!
Het onderhoud aan uw CV ketel is enorm belangrijk. Vuil en stof zijn belangrijke factoren om
jaarlijks uw CV ketel te controleren. Bij een preventieve periodieke controle gaan wij controleren
op de werking van de CV ketel. Ook vullen indien nodig de cv bij en controleren uw thermostaat
op de werking en of de instellingen nog actueel zijn.
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Afspraak = afspraak
Als wij met u een afspraak maken dan
komen wij die ook na. Stipt op tijd.
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Actuele kennis
Ons team heeft de meest actuele kennis
voor handen om uw CV ketel en andere
apparatuur goed te kunnen onderhouden.
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Duidelijke offerte
Alles wat wij voor u doen schrijven we op.
U ontvangt van ons duidelijk en
overzichtelijke offertes met een toelichting.
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CV ONDERHOUD STORINGEN INSPECTIE EN ADVIES

