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Service en onderhoud: Goed geregeld
Altijd de beschikbaarheid over warm water, een comfortabel warm
pand, bij hitte de airco aan, het lijkt allemaal vanzelfsprekend.
Dat is het ook... Zolang uw installaties in optimale conditie blijven,
zodat ze altijd werken op het moment dat u ze nodig heeft. De zorg
daarvoor neemt Saman Groep u graag uit handen door middel van
een onderhoudscontract. Door periodiek onderhoud aan uw
installaties wordt de kans op storingen kleiner, voorkomt u
problemen en gaan uw installaties langer mee. Met kennis van
zowel moderne als oudere installaties zorgen onze servicemonteurs
er altijd voor dat het onderhoud goed uitgevoerd wordt en eventuele
storingen zo snel mogelijk verholpen worden.
Wilt u zorgeloos genieten van uw bedrijfs- of kantoorpand, met onze
service blijven uw installaties veilig, rendabel en betrouwbaar. Kies
voor een compleet maatwerkcontract, periodieke service of eenmalig
onderhoud.
Onze servicemonteurs staan 24 uur per dag en 365 dagen per jaar
voor u klaar.
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SAMAN SERVICE EN ONDERHOUD ZAKELIJK
Bent u benieuwd wat Saman Service en onderhoud voor u kan betekenen? Vanwege onze grote diversiteit
is dit opgesplitst in 8 onderdelen. Wij hebben experts op ieder gebied die u kunnen adviseren. Zij denken
met u mee zodat we aan uw wensen kunnen voldoen.
Cv-ketels en gastoestellen
Zorgeloos genieten van een warm pand en warm
water uit de kraan? Door middel van onderhoud
zorgt u ervoor dat het werkcomfort in uw bedrijfsof kantoorpand blijvend is.
Warmtepomp
De warmtepomp in uw bedrijfs- of kantoorpand
zorgt ervoor dat u gratis energie omzet in bruikbare warmte of kou. Wilt u er zeker van zijn dat uw
warmtepomp veilig en betrouwbaar functioneert,
zodat u energie kunt blijven besparen? Laat hem
dan onderhouden door onze vakmensen. Saman
Service en Onderhoud biedt de service die past bij
uw wensen.
Ventilatie
Een gezond binnenklimaat? Zorg er voor dat uw
lucht goed geventileerd blijft, zonder te veel
energie te verbruiken. Dankzij het juiste onderhoud aan uw ventilatiesysteem (met warmteterugwinning), zorgt u er voor dat de lucht in uw
pand schoon en gezond blijft en dat u energie
blijft besparen.
Airco
Uw airconditioner zorgt voor een hoop verkoeling
in de steeds warmer wordende zomermaanden.
Door jaarlijks onderhoud blijft het systeem niet
alleen in goede conditie, maar het zorgt er ook
voor dat de binnenkant van de installatie niet
vervuild raakt. Hierdoor worden bacteriën en
schimmels voorkomen.
Dak en goot
Vergroot de levensduur van daken en goten.
Dankzij regelmatige inspectie en reiniging van
daken en goten voorkomt u onverwachte problemen, lekkages en verstoppingen. Echter is iedere
situatie uniek en kijken wij samen met u naar de
mogelijkheden voor regulier onderhoud.

UW SPECIALIST
IN DUURZAAM
COMFORT

GOUWEPOORT 1
4301 RZ ZIERIKZEE
T 0111 412 647
E INFO@SAMANGROEP.NL
WWW.SAMANGROEP.NL
WWW.SAMANENERGIQ.NL

Zonnepanelen
Onbezorgd van de kracht van de zon blijven
genieten. Door middel van onderhoud gaat uw
zonne-installatie langer mee en kan de kracht van
de zon continu omgezet worden naar zoveel
mogelijk groene energie. Daar profiteert u dan
weer van.
Zonneboilers
Natuurlijk wilt u dat uw zonneboiler veilig en
met het hoogste rendement blijft functioneren.
Werken uw zonnecollectoren nog optimaal en is
uw montagesysteem nog steeds optimaal? Het is
verstandig deze goed te laten onderhouden zodat
u kunt blijven besparen.
Waterontharders
Een waterontharder zorgt voor het ontharden van
uw leidingwater waardoor minder kalkaanslag op
sanitair, kranen en wanden ontstaat. Daar
profiteren ook uw apparaten in huis, zoals
uw wasmachine, koffiezetapparaat en vaatwasser, van mee. Met jaarlijks onderhoud zorgen wij
voor preventief reinigen en controle op alle
instellingen, zo hoeft u niet zelf te gaan
schrobben.
Kies voor zekerheid
Sluit direct online en service- en onderhoudscontract af voor een blijvend betrouwbare installatie.
Er is keuze uit een jaarlijkse of eenmalige controle.
Kiest u voor een jaarlijkscontract, dan betaalt u
een vast bedrag per maand. Wilt u uw installatie
eenmalig laten controleren, dan betaalt u natuurlijk gewoon een eenmalig bedrag. Vragen over
de contracten of zoekt u naar een passend aanbod
voor uw bedrijfs- of kantoorpand? Neem contact
met ons op en wij doen u vrijblijvend een voorstel.

