DÉ SPOELSPECIALIST VOOR ALLE CV INSTALLATIES
Bespaar tot 30% op uw energiekosten
Uw cv-installatie is een complex systeem. Om ervoor te zorgen dat u de
capaciteit van uw installatie optimaal kunt benutten is het zaak om
regelmatig onderhoud te plegen en ervoor te zorgen dat uw cv-installatie
op de juiste manier is ingeregeld. Met als resultaat: Lagere energiekosten,
meer comfort en een langere levensduur voor uw cv.

Voorkom problemen en kosten
Door een tijdige en adequate reiniging en spoeling van uw warm- en
koudwatersystemen en de juiste inregeling voorkomt u problemen en
bent u verzekerd van:
• Lagere energiekosten
• Meer comfort
• Verminderde CO2 uitstoot
• Langere levensduur van uw installaties

Geschikt voor al uw warm- en koudwatersystemen
Onze methode is geschikt voor de reiniging en ontstopping van:
• CV-installatie
• Vloerverwarming
• Leidingen
• Radiatoren

Onze werkwijze
In 5 stappen zorgen wij dat uw cv- installaties optimaal functioneren:

Analyse

Advies

Filteren

Reinigen

Onderhoud

Onze medewerkers starten met een uitgebreide analyse van uw systeemwater.
Op basis daarvan adviseren wij u op welke wijze uw installatie gereinigd
dient te worden voor het beste resultaat. Vervolgens zorgen we voor het
doorspoelen en reiniging van uw systemen en maken we indien gewenst en
in overleg met u een plan om de installatie duurzamer, energiezuiniger en
onderhoudsarmer te maken.
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Voor wie?
De expertise van het team van CVInstallatiereinigen.nl is zeer breed inzetbaar
zowel voor particulieren t.b.v. installaties in woonhuizen, als voor de (groot)
zakelijke markt en industriële toepassingen.
Onder onze klanten diverse grote gebouwen, scholen, flats, ziekenhuizen,
kantoren en andere grootschalige industriële bedrijven. Daarnaast adviseren
wij o.a. architecten, project ontwikkelaars en installateurs op gebied van
waterinstallaties en verzorgen wij diverse vakgerichte trainingen voor
professionals.

Onze methode, onze garantie
De methode die wij hanteren voor het reinigen en ontstoppen van uw
cv-installatie, vloerverwarming, leidingen, radiatoren en koel-installaties is
door ons in de loop der jaren ontwikkeld en wordt uitsluitend door onze
experts toegepast. Krijgen wij uw cv-installatie niet schoon, dan lukt het
niemand. Dat is onze keiharde belofte.

Meer informatie & contact
Voor aanvullende informatie en/of een vrijblijvende offerte op maat voor
uw CV-installatie, neem contact met ons op. Wij helpen u graag.
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