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Bekijk de webversie

SUBSIDIE

Tijdig intekenen voor
subsidie warmtepompen t/m 70 kW
Nieuwe Trane warmtepomp? Mis de subsidie niet! De ISDE geldt voor lucht/waterwarmtepompen en water/water-warmtepompen t/m 70 kW. Niet alle Trane
warmtepompen die voor subsidie in aanmerking komen staan in de ISDEapparatenlijst. Dus check ...
Lees meer >

VAKBEURS

Rental staat op
MAIN Industry in
Groningen
Op 25 en 26 maart in Martini Plaza: de
vakbeurs MAIN Industry voor industrial
maintenance & smart industry. Trane Rental
is hier vertegenwoordigd om de
aantrekkelijkheid van huren en ‘equipment
as a service' onder de aandacht te brengen.
Wij verwelkomen u graag! Klik hieronder voor gratis tickets met onze relatiecode:
main-rc-trane-2020.
Klik hier voor gratis tickets >

MEDEWERKER

Jeroen Wonink
versterkt salesteam
Per 1 februari is Jeroen Wonink in dienst
getreden bij Trane. Hij versterkt ons
salesteam en zal op termijn alle taken van
Jos Hartmans overnemen. Jos gaat eind
2020 met pensioen.
Jeroen heeft veel ervaring opgedaan bij
o.a. Vaillant en diverse groothandels en
heeft een bedrijfskundige achtergrond.
Ga voor alle contactpersonen naar onze
speciale webpagina.
Lees meer >

ONDERHOUD

Schone winst? Gepland
onderhoud!
Het is voordeliger dan ad hoc onderhoud en
noodreparaties. Het bespaart veel dure
energie.
Het voorkomt zo’n driekwart van de
onverwachte uitval, met alle paniek en
rompslomp van dien.
Het scheelt problemen met alles...
Lees meer >

VACATURE

Service Engineer
met gevoel voor
koeltechniek
Trane is een wereldwijd toonaangevende
leverancier van HVAC-systemen en industriële
koel- en verwarmingssystemen. Onze
betrouwbare, duurzame kwaliteitsproducten
zijn bijvoorbeeld te vinden in de
energieneutrale nieuwbouw van het RIVM/CBG en bij een uniek project...
Lees meer >
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