Vedligehold
dit
solafskærmning
og spar penge….
Ind- og udvendig solafskærmning udsættes hver dag for det danske vind og vejr, og
slides med tiden.
Ved at vedligeholde og servicere sit solafskærmning, opdages evt. fejl eller
defekter i tide, og du kan spare på reparationsudgifter og undgå driftsstop.
Kvalitetsmarkiser.dk har stor erfaring med servicering og kan være behjælpelig
med at vedligeholde dit solafskærmning uanset type og fabrikat.

Service
En typisk servicegennemgang kunne indeholde:

Serviceaftaler

- Prøvekørsel af alle motorer
- Justering af motorers endestop
- Afprøvning af automatik- og sikkerhedsfunktioner
- Kontrol af befæstigelse
- Kontrol af evt. lejer inkl. smøring.
- Kontrol af duge, lameller, vinger eller lign.
- Kontrol for tæringer
- Kontrol for fysiske endestop i sidelister
- Lettere rengøring
- Småreparationer og smøring

Kvalitetsmarkiser.dk indgår serviceaftaler der typisk gennemføres 1
gang årligt i vintermånederne, så dit solafskærmning er klar til
foråret.

Som et lille bonus kan vi også finde andre defekter/fejl på
facaden. Ud fra erfaring kunne dette være defekte fuger, defekt
kabelgennemføring, begyndende råd/svamp mm.

Man er ikke bundet af en serviceaftale hos os, og kan til hver en tid
opsige den med 1 måneds varsel.

Ud fra servicegennemgangen udføres typisk en servicerapport hvor
vi foreslår anbefalede udskiftninger og/eller reparationer samt
vigtigheden af disse. Så kan man selv vurdere om dette er noget
man ønsker udbedret. Dette kan vi naturligvis lave et prisoverslag
på.

En serviceaftale er typisk på fast pris, men ud fra omfanget fra år til
år kan der også laves andre aftaler.
Evt. reparationer ud over småreparationerne indeholdt i
servicegennemgangen kan laves på fast pris eller på timesats +
materialeforbrug og evt. lift/stillads.

Vi sender så vidt muligt de samme montører ud til de samme kunder
så der ikke er for meget spildtid med at lære bygning og hinanden at
kende.

Firmaet
Kvalitetsmarkiser ApS er et landsdækkende firma og beskæftiger sig udelukkende
med salg, service og montage af udvendig solafskærmning, markiser, pergolaer mm.
Vi har vores egne erfarne montører og servicebiler, og vi har efterhånden haft
fingrene i alle de forskellige typer/mærker på det danske marked.
Vi importerer eller producerer selv nye produkter, og der er med sikkerhed altid tale
om et kvalitetsprodukt, der er beregnet til det danske klima.
Typisk importeres produkterne fra Tyskland, Belgien eller Holland.

Kvalitetsmarkiser ApS
Søndergade 26
DK-6230 Rødekro
Tlf: 92 92 17 60
info@kvalitetsmarkiser.dk
CVR: 42330353

