Nieuw bij SCE!
Diverse serviceabonnementen:
ventilatie, alarm en rookmelders/rookluik
Tegenwoordig is er steeds meer en meer vraag naar onderhoudsabonnementen.
Mensen werken steeds langer/vaker waardoor er steeds minder tijd overschiet om in huis de nodige klusjes op te knappen die toch van uiterst
belang zijn voor de goede werking van diverse toestellen/systemen.
Ook is het belangrijk dat alles op een correcte manier wordt onderhouden volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Hiervoor schakelt u best
een professional in.
Daarom bieden wij nu voor diverse doeleinden een onderhoudscontract aan zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken wanneer en/of uw
toestellen hun onderhoud moeten krijgen.
Vanaf het eerste onderhoud houden wij voor u in de gaten wanneer het eerstvolgende onderhoud dient te gebeuren en brengen u hiervan op
de hoogte.
Met onze abonnementen kunt u met een gerust hart genieten van het comfort van goed onderhouden systemen want de vaste prijs die u
maandelijks vooraf betaalt, dekt de volledige onderhouds- en verplaatsingskosten.
Onze techniekers controleren en reinigen uw systeem volgens de regels van de kunst.
Eenvoudige facturatie. Elke maand stort u een voorschotbedrag door middel van domiciliëring. Zo kunt u op eenvoudige wijze voorafbetalen
en bent u zeker van een onderhoud, zonder zorgen.

Onze services op een rijtje:

Ventilatie
Frisse en gezonde lucht ten alle tijden!
Goede ventilatie is noodzakelijk voor gezonde en frisse lucht. Een vervuilde ventilatie box kan ervoor zorgen dat u ziek wordt. Wij zorgen
ervoor dat uw huis of kantoor voorzien wordt van frisse en gezonde lucht. De vervuiling van het ventilatiesysteem is sterk afhankelijk van het
gebruik ervan, de directe buitenomgeving of de levenswijze van de gebruikers. Toch wordt aanbevolen om de vervuiling van de diverse
componenten regelmatig te controleren en deze indien nodig te reinigen of vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant.
Voordelen:
Een goed onderhouden ventilatiesysteem zorgt voor:
-Bacterievrije ruimtes
-Een besparing op uw stookkosten
-Aanvoer van schone lucht
-Afvoer van vervuilde lucht
-Warme lucht blijft binnen als het buiten koud is
-Koude lucht blijft binnen als het buiten warm is

Wanneer?
Belangrijk periodiek onderhoud dient 1x per jaar te gebeuren.
Het is aan te raden de filter minstens één keer per jaar te vervangen.

Alarm
Uw veiligheid gegarandeerd!
Het gevoel dat u en uw gezin zich veilig voelen is een must!
Daarom is het belangrijk dat uw alarmsysteem up to date blijft.
Om u dit te kunnen garanderen is het dan ook aan te raden om de installatie jaarlijks te onderhouden en te testen.
Op deze manier kunnen we storingen detecteren voor ze problemen veroorzaken en blijft de installatie gedurende vele jaren optimaal
functioneren.
Voordelen:
Een grote geruststelling dat uw beveiliging optimaal blijft functioneren.
Wanneer?
Belangrijk periodiek onderhoud dient 1x per jaar te gebeuren.

Rookmelders/rookluik
Slapen op twee oren!
Goed werkende rookmelders redden mensenlevens en het leven van onze trouwe viervoeters. Ze voorkomt letsels en minimaliseren schade
aan je onroerend goed. Dit omdat ze een brand in een vroeg stadium detecteren waardoor ze u tijdig kunnen waarschuwen.
Wist je dat het risico dat je omkomt in een woningbrand zonder rookmelders 2 keer zo groot is als in een woning met werkende rookmelders?
Daarnaast gaan de meeste woningbranden gepaard met rookvorming waarbij giftige gassen vrijkomen. Denk bijvoorbeeld aan koolmonoxide.
Tijdens een brand is het niet het vuur, maar de rook die de meeste dodelijke slachtoffers maakt. Rook- en warmteafvoer (RWA) is belangrijk
voor het garanderen van een veilige evacuatie van personen bij brand, voor de veilige interventie van de hulpdiensten en voor het beperken
van rookschade.
Om een goede werking te blijven garanderen, bent u verplicht jaarlijks een onderhoud uit te voeren van het rookluik.
Voordelen:
Een optimaal veiligheidsgevoel, zelfs wanneer u slaapt.
Wanneer?
Belangrijk periodiek onderhoud dient 1x per jaar te gebeuren.
Batterijen dienen ook ieder jaar vervangen te worden.

