Bérleti szolgáltatások a
vendéglátóipar számára

Gyors és megbízható ideiglenes hűtési és fűtési megoldások

Kényelmes és otthonos hotelek
Egy hotel hírneve múlik azon, mennyire érzik magukat

A Trane bérléssel kapcsolatos szakértelme a
vendéglátóipar számára

szívesen látottnak és kényelmesen a vendégek az

Amikor tervezett leállás, vészhelyzet vagy idényjellegű

ott‑tartózkodásuk alatt. A HVAC rendszerek, nagyban

csúcsidőszak áll be, a Trane bérleti szolgáltatásai

hozzájárulnak a fontos vendégek kényelméhez.

megadják a kellő szakértelmet és felszereléseket

A tökéletes környezetet csak a megfelelő szintű

ahhoz, hogy minimalizálják a vendégek és a személyzet

hőmérséklettel, páratartalommal és friss levegővel lehet

esetleges kényelmetlenségének kockázatát. A Trane

elérni, a külső körülményektől függetlenül. Ez komoly

különböző összetettségi szinten kivitelezett, rugalmas és

kihívást jelenthet a vendégszobák, rendezvénytermek

költséghatékony bérleti megoldásokat biztosít a hotelek

és éttermek széles választéka miatt. Egyszerűen

számára, hogy támogassa az igények szerinti HVAC-

elfogadhatatlan a HVAC-rendszer bármilyen hibája vagy

teljesítmény fenntartását.

rendellenessége, mivel az kompromittálhatja a vendégek
megelégedettségét és létesítménye hírnevét, valamint
nyereségességét is veszélyeztetheti.

Miért érdemes a Trane Bérleti Szolgáltatásokat
választani?
• Berendezések széles választéka, fiatal és jól
karbantartott flottája.
• Tartozékok gyorsan és könnyen felszerelhető teljes
választéka.
• Széles körű szervizhálózat tapasztalt, minősített
technikusokkal.

Kulcsrakész, teljes körű szolgáltatások
A Trane globális szinten vezető helyet foglal el a HVACberendezések gyártói és forgalmazói között. A bérbe
adott berendezéseket mi magunk tervezzük és gyártjuk.
Kulcsrakész szolgáltatásaink a berendezések szállítását,
üzembe helyezését, felügyeletét és leszerelését is
magukban foglalják. A legfontosabb azonban, hogy
bízhat a Trane technikusaiban, hogy a berendezése
zökkenőmentesen fog üzemelni. Mindent biztosítunk,
amire szüksége van a szállodája légkondicionáló
rendszerének fenntartásához és a vendégek, illetve a
személyzet kényelmének biztosításához.

Hűtési megoldások egy megbízható partnertől
A Trane az egyik legkorszerűbb bérelhető gépparkkal
rendelkező vállalat Európában. Az iparág több,
mint 1000 legjobban képzett értékesítési mérnökét
és szerviztechnikusát helyeztük ki módszeresen
minden országba, így a Trane a legjobb helyzetben
van ahhoz, hogy kiszolgálja az ön különleges
alkalmazásait és idényjellegű igényeit. 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!
Egy Trane folyadékhűtő berendezés bérléséhez,
vagy a Trane Bérleti Szolgáltatásokkal kapcsolatos
további információkért látogasson el a weboldalunkra:

www.trane-chiller-rental.eu
és nézze meg a Trane bérleti szolgáltatásait
bemutató videót
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

A Trane® az Ingersoll Rand® márkája. Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) a kényelmes, fenntartható és hatékony
környezetek kialakításával hozzájárul az életminőség javulásához. Munkatársaink és termékcsaládjaink (beleértve
az Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® és Club Car® márkákat) közös célja, hogy javítsák a levegő minőségét és
komfortját otthonainkban és épületeinkben, szállítsák és védjék az élelmiszereket és romlandó termékeket, illetve
növeljék az ipari termelékenységet és hatékonyságot. Az egész világon jelenlévő üzletágként vállalati szinten és
ügyfeleink felé is a fenntartható üzleti módszerek mellett köteleztük el magunkat.

engineer.trane.com

A hulladékmennyiség csökkentése érdekében elkötelezettek vagyunk a
környezettudatos nyomtatás iránt.

trane.com

ingersollrand.com

© 2016 Trane – Minden jog fenntartva
SRV-SLB203-HU 2016. január

