REGEL HET KLIMAAT IN UW KANTOORGEBOUW

Constante bewaking
Inzicht in uw systeemprestaties

Individuele klimaatregeling
Het comfort van iedere medewerker is zeer belangrijk voor bedrijven

Lagere totale eigendomskosten
Op de lange termijn de meest gunstige oplossing

Voel u goed en presteer beter in een plezierige omgeving
Wanneer mensen zich goed voelen en in een prettige omgeving werken, presteren ze beter. Bovendien
is een duurzame oplossing die zich richt op energiezuinigheid in deze veranderende tijden een must.
Daarom wilt u een optimaal werkklimaat in uw kantoorgebouw en tegelijkertijd energie besparen. Maar
wat u niet wilt is complexere installaties en systemen. Natuurlijk wilt u de totale eigendomskosten van
uw gebouw ook zo laag mogelijk houden. Wij kunnen u helpen deze doelen te behalen!

Meerdere systemen aan elkaar koppelen
Door verschillende gebouwsystemen te koppelen aan onze centrale controller, kunt u op elk moment van
de dag makkelijk het gewenste klimaat in elke afzonderlijke ruimte instellen. Door klimaatbeheer te
koppelen aan een optimale werkomgeving, verhoogt u de productiviteit en verlaagt u tegelijkertijd de
exploitatiekosten. Bovendien kunt u onze systemen makkelijk koppelen aan andere
gebouwbeheersystemen die mogelijk al aanwezig zijn.

ONZE EXPERTISES VOOR KANTOORGEBOUWEN

Precieze regeling van het
gebouwklimaat

Eenvoudig beheer van uw
gebouwklimaat

Slim energie besparen

Perfect persoonlijk comfort

24/7 controle
Voelen de mensen in uw gebouw zich comfortabel? Functioneren de systemen optimaal? Hoe hoog is
het energieverbruik? Kan het onderhoud efficiënter en goedkoper? Wij geven u 24 uur per dag, 7 dagen
per week inzicht in deze zaken en adviseren u indien gewenst over mogelijke verbeteringen. Zo kunt u
aanzienlijke besparingen realiseren en de totale eigendomskosten van uw gebouwbeheer in de hand
houden.

Wilt u graag meer weten?
Onze oplossingen worden inmiddels gebruikt in 1 van de 3 niet-residentiële gebouwen in Nederland en
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 KANTOORGEBOUWEN

WIL JE OOK HET KLIMAAT IN JE KANTOORGEBOUW BEHEREN?

HEB JE NOG VRAGEN?
Stuur ons een bericht!
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