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Bekijk de webversie

Van warm winterweer...
Welke consequenties stijgende buitentemperaturen kunnen hebben, bleek wel bij de
langste openluchtschaatsbaan ter wereld. Door het warme winterweer en de
aanhoudende harde wind, sloten de ijsactiviteiten van Flevonice twee weken eerder
dan gepland. Op zulke omstandigheden is de huidige schaatsbaan helaas niet
berekend. Flevonice en Trane Rental Services gaan zich beraden op nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst.

...naar heet zomerweer
Dat virusjes slechter schijnen te gedijen in de warmere maanden van het jaar is
positief. Maar medewerkers in een kantoor of productiehal zijn ook niet altijd blij met
een hittegolf. En feilloze productieprocessen vereisen feilloze koeling.
Daarom is het sowieso handig om alvast even zonder tijdsdruk te overleggen met
Trane Rental Services: 035-603 93 02. Bij uitval van koelapparatuur of onverwacht
hoge buitentemperaturen, is de juiste koeloplossing dan direct onderweg.

hetiseentrane.nl/verhuur
Of bel 035-603 93 02
Waarom huren bij Trane Rental Services?
Trane Rental Services heeft de grootste verhuurvloot energiebesparende
koelmachines, warmtepompen en rooftops voor elke sector. Dus u grijpt nooit mis.
Een ander groot voordeel is de flexibiliteit. U kunt huren voor korte of lange
periodes, kiezen voor ‘equipment as a service’, apparatuur kopen of een combinatie
daarvan — net wat voor u het gunstigst uitpakt.
In elk geval werkt u met dezelfde Trane vakmensen. Zij kennen de vereisten in uw
branche en hebben aan een half woord genoeg. Ook het uitgebreide 24/7
servicenetwerk is een belangrijk voordeel.
Meer informatie: hetiseentrane.nl/verhuur.

Noodgeval?
Uit het enorme assortiment van Trane Rental Services leveren we razendsnel een
passende oplossing. U profiteert van de nieuwste huurmachines, verpakt in een
gunstige offerte.
Bel snel: 035-603 93 02.

Trane Rental in september op MAIN
Industry
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde vakbeurs MAIN Industry is uitgesteld. De
nieuwe data zijn woensdag 9 en donderdag 10 september 2020, ook in Martini Plaza
in Groningen.
Trane Rental is daar aanwezig om de voordelen van huren en ‘equipment as a
service’ onder de aandacht te brengen. Wilt u hier nu alvast meer over weten, bel
dan vrijblijvend met Trane Rental Services: 035-603 93 02. Of kijk op:
hetiseentrane.nl/verhuur.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u infoNL@Trane.com toe aan uw adresboek.

