Bérleti szolgáltatások
korcsolyapályák részére
Egyedi ideiglenes hűtési igényeit kielégítve biztosítjuk az
egyedülálló jégpályaélményt

Gyors és megbízható hűtés
Az ideiglenes és az állandó korcsolyapályák hasonló
felépítésűek ugyan, az ideiglenes jégpálya alkotóelemeinek
azonban mozgathatóknak kell lenniük. Az ideiglenes
jégpályák rendkívül speciális jellemzőkkel bírnak, és
telepítésük is különleges igényeket támaszt. A Trane bérleti
szolgáltatások területén megfelelő berendezésekkel
és szakértelemmel rendelkezik a korcsolyapályák
felépítéséhez és zökkenőmentes üzemeltetéséhez, így a
lehető legjobb ügyfélélményt biztosítja.

Különleges hűtési megoldások különleges
eseményekhez
A Trane mérnökei az Ön projektcsoportjával együtt
mérik fel hűtési igényeit. A berendezést gondosan, a
projektmenedzserekkel szoros együttműködésben
úgy választják meg, hogy biztosítsa a szükséges
hűtőteljesítményt. Minden bérelt berendezés szállítását
és telepítését úgy ütemezik, hogy az szervesen
illeszkedjen a projekttervbe.

Miért érdemes a Trane bérleti szolgáltatásokat
választani?
• A Trane az ágazat egyik legújabb bérelhető
gépparkjával rendelkezik, így garantáltan megbízható,
biztonságos és hatékony létesítményt biztosít.
• Bérelhető berendezéseinket a könnyebb telepítés,
valamint a glikololdat- és áramellátás gyorsabb
csatlakoztatása érdekében speciális kiegészítőkkel
szereltük fel.
• Kiterjedt szervizhálózatunkban kizárólag tapasztalt,
minősített technikusok dolgoznak.

Kulcsrakész, teljes körű szolgáltatások
A Trane globális szinten vezető helyet foglal el a
HVAC-berendezések gyártói és forgalmazói között. A
bérleti szolgáltatások során használt berendezéseket
mi magunk tervezzük és készítjük el. Kulcsrakész
szolgáltatásunk a berendezések szállítását, üzembe
helyezését, felügyeletét és üzemen kívül helyezését
is magában foglalja. A Trane megbízható technikusai
folyamatosan gondoskodnak a létesítmény
zökkenőmentes működéséről. Mindent biztosítunk
ahhoz, hogy az Ön által rendezett esemény elsöprő
sikert arasson.

Hűtési megoldások egy megbízható partnertől
A Trane Európában, a Közel-Keleten és az indiai régióban
az egyik legnagyobb bérelhető hűtőberendezés-parkkal
rendelkező vállalat. 130 értékesítési és szervizpontja,
valamint az iparág több mint 1000 legtapasztaltabb
üzletkötő mérnöke és szerviztechnikusa révén a Trane
garantáltan ki tudja szolgálni a speciális alkalmazásokra
vonatkozó és szezonális igényeket.
Gyors, biztonságos és költséghatékony megoldásokat
kínálunk. Ügyfélkapcsolati képviselőkből, mérnökökből,
szerviztechnikusokból és logisztikai szakemberekből
álló villámgyors csapatunk az Ön által igényelt
berendezést olyan egyenletesen működő rendszer
formájában szállítja, amely garantáltan meghaladja
elvárásait.

Forduljon hozzánk!
Ha Trane folyadékhűtőt szeretne bérelni jégpályájához,
vagy bővebb információra van szüksége a Trane bérleti
szolgáltatásokról, látogasson el weboldalunkra:

www.trane-chiller-rental.eu

Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) biztonságos, kényelmes és hatékony környezetek kialakításával és fenntartásával
járul hozzá az életminőség javulásához. Munkatársaink és termékcsaládjaink (beleértve a Club Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo King® és Trane® márkákat) együtt dolgoznak azon, hogy javítsák a levegő minőségét és komfortját
otthonainkban és épületeinkben, szállítsák és védjék az élelmiszereket és romlandó termékeket, gondoskodjanak
az otthonok és kereskedelmi ingatlanok biztonságáról, illetve fokozzák az ipari termelékenységet és hatékonyságot.
14 milliárd dollár forgalmú üzletágként vállalati szinten és ügyfeleink felé is a fenntartható üzleti módszerek mellett
köteleztük el magunkat.

engineer.trane.com

trane.com

ingersollrand.com

Mivel a Trane a folyamatos termékfejlesztés mellett kötelezte el magát, fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélküli megváltoztatására. Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium, ON 0888.048.262 - RPR Brussels
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