EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT IN UW WINKEL, SUPERMARKT OF
WINKELCENTRUM

Individuele klimaatregeling voor elke zone
Comfort voor bezoekers en medewerkers, verse producten blijven vers

Constante bewaking van systeemprestaties
Altijd inzicht en weten waar u verbeteringen kunt doorvoeren

Een optimaal binnenklimaat
Als het te warm, te koud of te muf is, zullen mensen een winkel sneller verlaten. Voor een winkelruimte
is een andere klimaatregeling nodig dat voor de lobby van een hotel of een kantoorruimte. Verse
producten in een supermarkt moeten vers blijven, zonder dat dit ten koste gaat van het binnenklimaat en
de energiekosten. Met onze oplossingen kunt u de gewenste instelling voor temperatuur, licht,
luchtvochtigheid, CO2-gehalte en uw beveiligingssystemen voor iedere zone kiezen.

Hoogwaardige, gebruiksvriendelijke technologie
Door verschillende systemen te koppelen aan de centrale Priva-controller, kunt u zelf makkelijk het
gewenste klimaat voor elke zone instellen. Dat kan op elk gewenst moment van de dag, zonder dat het
ten koste gaat van het gebruiksgemak.
Door op deze manier het klimaatbeheer te koppelen, biedt u uw klanten en personeel een comfortabele
ervaring. Bovendien dalen zo ook de exploitatiekosten. U kunt onze systemen ook koppelen aan andere
gebouwbeheersystemen die mogelijk al aanwezig zijn.

ONZE EXPERTISE OP HET GEBIED VAN RETAIL

Precieze regeling van
het gebouwklimaat

Eenvoudig beheer
van uw
gebouwklimaat

Slim energie besparen

Geld én energie besparen
Zodra de systemen in gebruik zijn genomen, kunt u de prestaties constant bewaken met de oplossingen
van Priva. U heeft altijd inzicht: Is het niet te warm? Niet te koud? Zijn de afzonderlijke zones goed
geventileerd? Hoe hoog is het energieverbruik? Kan het onderhoud efficiënter en goedkoper?
Kortom, u kunt aanzienlijke besparingen realiseren, uw klanten en personeel comfort bieden en de totale
eigendomskosten in de hand houden.

Wilt u graag meer weten?
Onze oplossingen worden inmiddels gebruikt in 1 van de 3 niet-residentiële gebouwen in Nederland.
Ook internationale klanten kiezen steeds vaker voor onze duurzame producten. We blijven innoveren en
kijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen.

ONZE PRODUCTEN VOOR RETAIL

KUNNEN WE U HELPEN HET BINNENKLIMAAT VAN UW WINKEL OF WINKELCENTRUM TE VERBETEREN?
Stuur ons een berichtje en wij nemen contact met u op!

HEEFT U DE ANTWOORDEN OP UW VRAGEN NIET GEVONDEN?
Stel ze gerust aan ons!
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