Biztonságtechnikai szolgáltatások az Ön igényei szerint!
Tisztelt Üzemeltető!
Szívesen leszorítaná a biztonságtechnikai rendszerek szervizelésének és karbantartásának költségeit?
Szeretné elkerülni mindemellett a tűzvédelmi bírságokat?
A Kontroll24 Rendszertechnika Kft. több évtizedes tapasztalattal és magas műszaki felkészültséggel
rendelkező szakembergárdájának segítségével kiváló minőségű termékeket és teljes körű szolgáltatásoHNIKAI
kat kínál partnerei számára. Az ország egész területén végezzük TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI
ESZKÖZÖK, így:
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beépített tűzjelző berendezések,
beépített tűzoltó berendezések,
gázérzékelő készülékek,
hő- és füstelvezető rendszerek,
tűzgátló nyílászáró-szerkezetek
tűzoltó készülékek,
tűzoltó vízforrások,
zártláncú kamerarendszerek,
riasztórendszerek

tervezését, telepítését, karbantartását és javítását.

Szakmai felvilágosít
ás,
árajánlatkérés:
Nagy Tamás
ügyvezető igazgató
06-20-947-7450
www.kontroll24.hu

Ezen túlmenően megrendelőink számára vállaljuk:
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teljes körű tűz és munkavédelmi feladatok elvégzését,
gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
-biztonsági
b ztonsági felülvizsgálatá
felülvizsgálatát
felülvizsgálatát,
villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát,
hűtőkörök szivárgásvizsgálatát,
érintésvédelem-,
villámvédelem végzését,
pontforrások dokumentálását, környezetvédelmi bevallások készítését.

Márkafüggetlen szolgáltatóként a Magyarországon elterjedt biztonságtechnikai eszközök széles skálájának tervezésére, telepítésére és karbantartására, javítására vonatkozó tapasztalatokkal rendelkezünk.
Ügyfeleink számára rendszeresen elvégezzük az új OTSZ előírásai szerinti és annak megfelelő műszaki
felülvizsgálati és karbantartási tevékenységet, előre meghatározott, jól tervezhető ütemezésben.
Szerződéses partnereink munkáját szaktanácsadással és helyszíni oktatással is támogatjuk. Segítjük megrendelőinket a valós igények feltérképezésében, szükség szerint helyszíni szemlét tartunk a
pontosabb tájékoztatás érdekében. Partnereinkkel hosszú távú együt működésre törekszünk, ennek érdekében rendszereinket és szolgáltatásainkat versenyképes árakon kínáljuk. Kollégáink szívesen állnak az
Ön rendelkezésére is ingyenes szaktanácsadással!
Üdvözlettel:

Nagy Tamás
Gépészmérnök, ügyvezető

!

Ui.: Kérje most ajánlatunkat és segítünk megfékezni üzemeltetési költségeit!

Kérjük, küldje el ezt a lapot faxon a (06-1) 210-9098-as számra, vagy e-mailben az info@kontroll24.hu címre

AJÁNLATKÉRŐ LAP
Honlapunkon, a www.kontroll24.hu címen is kitöltheti!
IGEN! Az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a következő terület(ek)re
vonatkozóan kérem ajánlatukat:
A következő területre vonatkozóan kérem ajánlatukat:














tűzjelző rendszerek
gázérzékelő készülékek
beépített tűzoltó berendezések
tűzoltó vízforrások és tűzoltó készülékek
tűzgátló nyílászáró szerkezetek

LESZORÍTJUK
KARBANTARTÁSI
KÖLTSÉGEIT!

beépített hő- és füstelvezető berendezések
tűz- és munkavédelem
tűz- és érintésvédelmi felülvizsgálat
hűtőkörök szivárgásvizsgálata
pontforrások dokumentálása, környezetvédelmi bevallások készítése
riasztó- és beléptetőrendszerek
zártláncú kamerarendszerek
[Kérem, a megfelelő(ke)t jelölje x-szel.]

Az Ön adatai
Cégnév/intézménynév* : ……………………………………………………………………………
Cím: ………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………..
Üzemeltetés helye*: …………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó neve*: …………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó beosztása: …………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó telefonszáma*: …………………………………………………………………………
Kapcsolattartó e-mail címe*: …………………………………………………………………………
Kérem, küldje el számunkra ezt az ajánlatkérő lapot
faxon vagy e-mailben, vagy töltse ki honlapunkon
a www.kontroll24.hu címen. Megkeresése alapján
kollégáink a legrövidebb időn belül felveszik Önnel
a kapcsolatot a feltüntetett elérhetőségeken.
(A csillaggal jelölt adatok kitöltése kötelező!)

Cégünket regisztrálta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beépített tűzjelző berendezések szerelésére, telepítésére, felülvizsgálatára, javítására és karbantartására vonatkozóan.
Regisztrációs számunk: F888/8-9/2010

Kérje személyre szabott
árajánlatunkat!

Cégünk szolgáltatási tevékenységére felelősségbiztosítással rendelkezünk, az általunk végzett
szolgáltatásokra teljes körű felelősséget vállalunk.
Kötvényszámunk: 95599316342870300

Kontroll24 Rendszertechnika Kft. 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 5–7.
Telefon: (06-1) 210-9097, Fax: (06-1) 210-9098
Weblap: www.kontroll24.hu • E-mail: info@kontroll24.hu
Kód: 00114

