ReThink HVAC

Uw bedrijf transformeren is EaaSy

RENTAL SERVICES

Tijd voor ReThink.
Bedrijven hebben koeling of verwarming nodig voor hun proces of voor het comfort. Dit wordt verzorgd door het
HVAC-systeem - een installatie die meestal onder de vaste activa en vaste kosten valt. Maar tegenwoordig moeten
bedrijven hun volume vaak snel verhogen of verlagen, en de behoefte aan koeling of verwarming verandert dan
evenredig. De dynamiek van de vraag strookt vaak niet met de starheid van de installatie. Reparatie, vervanging
en upgrades van apparatuur eisen ook aanzienlijke kapitaalinvesteringen, met een zeker risico. Net zoals in-house
computercentra zijn vervangen door cloud computing is Trane

Eaasy een programma voor langdurige huur

van apparatuur: Equipment as a Service (EaaS). U betaalt voor de apparatuur die de vereiste koeling of verwarming
levert, zonder het risico en de lasten van eigendom.

Met Trane

EaaSy wordt HVAC eenvoudig, u krijgt wat u wilt, wanneer u wilt:

• Een flexibele oplossing in plaats van vaste activa
• U betaalt voor de capaciteit die u nodig heeft
• Gemakkelijk overstappen naar apparatuur met meer vermogen en efficiëntie
• Geen zorgen meer over onderhoud
U kunt zich nu richten op uw specialiteit: het runnen van uw bedrijf.

Onze dienstverlening
De technici van Trane maken een diepgaande analyse van uw behoefte en stellen dan vereiste apparatuur voor.
Het pakket is flexibel en kan aangepast worden. Het overeengekomen maandtarief is inclusief alles.
U kunt uw operationele kosten nu effectief beheersen en de risico's verlagen, met maximale flexibiliteit.

Wij noemen het ReThinking. U noemt het EaaSy.

Waarom ReThink?
Trane ReThink maakt het EaaSy om uw werkzaamheden te transformeren.
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ReThink your operation. Transformation is EaaSy.
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Ons programma aan oplossingen
Bij Trane staan we klaar om een uitgebreid programma aan HVAC-oplossingen te leveren, voor elke fase in de
levenscyclus van uw apparatuur.

Oplossen van storingen
Storingen zijn altijd vervelend, maar de juiste partner kan ze voor u oplossen. Onze technici
hebben de modernste diagnose-apparatuur en denken met u mee over de opties: reparatie,
renovatie, vervanging of ReThink.

Betrouwbaar
Trane kan u effectief ondersteunen in elke fase van de levenscyclus van uw apparatuur:
bij installatie, inbedrijfstelling, onderhoud of uitval. Wij bieden assistentie bij inbedrijfstelling,
speciale sets voor het snel oplossen van problemen, en servicecontracten.

Upgrades
Trane Building Advantage
Trane wil klanten de voordelen van de nieuwste techniek bieden met een breed programma aan
oplossingen voor het verhogen van de efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid van
HVAC-systemen. Onze servicetechnici hebben veel ervaring en de nieuwste meetapparatuur om
uw systeem klaar te maken voor de toekomst, en beter dan ooit.

Korte termijn verhuur van apparatuur
Voor speciale evenementen, tijdelijke behoefte of als u even tijd nodig heeft om over het
beheer van uw systeem na te denken, biedt Trane Rental Services een oplossing. Met onze
uitgebreide vloot aan apparatuur kunnen we uw tijdelijke behoefte aan koeling of verwarming
perfect afdekken.

Neem contact met ons op
Trane kan u perfect ondersteunen met meer dan 1000 hoogopgeleide verkoop- en
servicetechnici. Neem contact op en we helpen u bij het kiezen van de ideale

Trane EaaSy oplossing.

Bel Trane Rental Services: 035-603 93 02.

hetiseentrane.nl/eaasy
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