Een goed gevoel in elke omgeving

Compair Airconditioning
Airconditioning in uw woning, kantoor, winkel of schip;
het is in ons dagelijks leven vrijwel niet meer weg te
denken. Denkt u daarbij eens aan een goede nachtrust
of hoge arbeidsprestaties op kantoor. Of wat dacht u
van omzetverhoging in uw winkel of een aangenaam
leefklimaat in het stuurhuis van uw schip. Steeds meer
mensen kiezen voor airconditioning. Na Zuid-Europa
zet deze trend zich ook voort in de Noordelijke landen.
Verschillende onderzoeken hebben namelijk aangetoond, dat een beter leefklimaat in uw omgeving het
dagelijkse leven een stuk aangenamer maakt.

Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er een
enorme vooruitgang geboekt op het gebied van vormgeving,
bedieningsgemak en uiteraard een belangrijk aspect: het
geluidsniveau. Airconditioners waren in het verleden in het
bijzonder geschikt voor industrieel gebruik of uitsluitend voor
toepassingen buiten woonomgevingen. De groeiende vraag
naar airconditioners in woningen en winkels hebben ertoe
geleid dat fabrikanten veel hebben geïnvesteerd in verlaging
van het geluidsniveau. Dit geldt zowel voor installaties binnen als buiten het gebouw.
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Er bestaan veel modellen en niet elk model is geschikt voor uw bouwkundige situatie of toepassing.
De juiste keuze maken is een kwestie van een goed
advies en ondersteuning. Bij Compair Airconditioning is de filosofie, dat er pas een goede keuze
gemaakt kan worden als u exact weet waar een
technische installatie aan moet voldoen.
Daarom zijn onze adviseurs uitsluitend medewerkers met jarenlange ervaring. Goede vakmensen
zijn volgens ons de juiste personen om u te begeleiden naar een perfect klimaat.
Compair Airconditioning verzorgt door geheel
Nederland en België de plaatsing van een airconditioner. U hoeft nergens meer naar om te kijken;
wij zorgen voor de totale installatie en inbouw van
de apparatuur. Of het nu gaat om uw woning, winkel, kantoor, schip of productieruimte. Wij beschikken over de juiste expertise voor elke toepassing.

Voor slaapkamer,
praktijkruimte of klein
kantoor het juiste model
Er bestaan nogal wat modellen en u vraagt zich waarschijnlijk af welk model voor u het meest geschikt is.
De juiste keuze is zeer belangrijk voor uw comfort.

De meest voorkomende modellen voor toepassing in slaapkamers, kleine kantoor- en praktijkruimten zijn toestellen, die
hoog aan de wand worden bevestigd. Het voordeel van deze
apparaten is de vormgeving en geringe afmeting. Daarnaast
is ook het geluidsniveau bijzonder laag. Standaard zijn deze
toestellen voorzien van een infrarood afstandsbediening,
zodat u van alle gemakken bent voorzien. Voor elke indeling
van uw ruimte kunnen deze toestellen een passende oplossing bieden. De geringe afmeting zorgt ervoor dat de airconditioner niet prominent aanwezig is in uw omgeving.

Ook het design van verschillende merken lopen
nogal uiteen. Dit biedt u de mogelijkheid om een
model te kiezen dat past in uw interieur. U kunt
zelfs het apparaat exact afstemmen op uw interieur.
Denkt u daarbij eens aan de juiste kleurstelling.
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Het juiste model voor grote
kantoorruimten, winkels en
bijzondere omgevingen
In Nederland zijn vrijwel alle kantoorgebouwen en winkels voorzien van een systeemplafond. Dit zorgt voor de
juiste afwerking in uw gebouw en geeft u de flexibiliteit
om wijzigingen in uw infrastructuur of klimaatinstallatie aan te passen. Met deze mogelijkheden zijn alle
fabrikanten van airconditioning apparatuur aan de slag
gegaan en hebben een cassettemodel op de markt gebracht met uitstekende prestaties.

Naast het esthetische aspect is bij deze apparatuur
vooral de goede luchtverdeling en temperatuursbeheersing zeer optimaal. In vrijwel elk kantoorgebouw of winkel, met een verlaagd systeemplafond,
is de toepassing van een cassettemodel mogelijk.

De montage is zeer eenvoudig te verwezenlijken;
alles wordt netjes weggewerkt onder het systeemplafond. De compacte vormgeving en samenstelling van de installatie zorgt ervoor dat het geluidsniveau aanmerkelijk laag is en tochtverschijnselen
nagenoeg uitgesloten zijn.
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De absolute top als het gaat
om vormgeving
Airconditioning wordt steeds vaker toegepast in gebouwen en woningen. Daarnaast is er steeds meer vraag
naar een airconditioning die het esthetische vermogen
van de ruimte niet aantast.
Kortom een airconditioning die geen doorn in het oog
is. Maar één geheel met bijvoorbeeld uw fraai gerestaureerde kantoorpand of zorgvuldig ingerichte woning.

Dit is mogelijk met het satellietmodel: een aangenaam klimaat, zonder dat er een apparaat aanwezig is in de ruimte. Het satellietmodel wordt
boven in het plafond of in de aangrenzende ruimte
geplaatst. Door middel van roosters, verdeeld in
de ruimte, kan een uitstekende luchtverdeling en
temperatuur beheersing worden gerealiseerd.
De flexibiliteit van de installatie biedt u de mogelijkheid om elk onderdeel zelf samen te stellen en
hiermee de juiste vormgeving te kiezen.
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De moderne techniek
ook toepasbaar in grote
kantoorgebouwen
De ontwikkelingen van klimaatbeheersing hebben de
laatste jaren zeker niet stil gestaan. De toetreding van
computertechniek in airconditioning apparatuur maakt
een perfecte klimaatbeheersing met uitstekende energieprestaties in uw gebouw mogelijk.

Bij het kiezen van de juiste klimaatinstallatie is in het bijzonder de energiebeheersing een belangrijk onderdeel. Niet
alleen zijn de airconditioners energiezuinig geworden, maar
ook het comfort is hierdoor enorm toegenomen.

De klimaatbeheersing van een gebouw vraagt om
de juiste expertise en invulling van uw wensenpakket. Met meer dan 20 jaar ervaring en specialisatie
in de moderne technieken, kunnen wij u doelgericht
adviseren. Ook de implementatie van de installatie
in uw gebouw vraagt om een goede voorbereiding
en begeleiding.
Er is een enorme keuze uit modellen, zodat voor
elk interieur het juiste model kan worden gekozen.
Bij elke verandering in uw gebouw is aanpassen
van de installatie een eenvoudige ingreep. Ook
het centraal regelen of bedienen via een computer
behoort hierbij tot de mogelijkheden.
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Service en kwaliteit een
belangrijk onderdeel voor
een comfortabel gevoel
Een goede klimaatbeheersing is afhankelijk van de
juiste serviceverlening. Wij bieden een landelijk servicenetwerk en beschikken over uitsluitend ervaren
servicetechnici. 24 uur per dag bereikbaar het hele
jaar door. Voor deze service medewerkers speelt niet
alleen het technische aspect een belangrijke rol, maar
ook hoe u, uw medewerkers en klanten het klimaat
ervaren.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een comfortabel gevoel niet alleen afhankelijk is van temperatuur of luchtcondities. Ook lichtopbrengst, geopende deuren en ramen,
indeling van de ruimte en nog veel meer aspecten spelen
hierbij een belangrijke rol. Bij een beoordeling van de installatie wordt door onze technici rekening gehouden met deze
omstandigheden.
Ook de levensduur van de installatie houden wij goed in het
oog. Door uitvoering van preventief onderhoud is niet alleen
de continuïteit van de installatie gewaarborgd, maar wordt
ook de levensduur aanzienlijk verlengd.
Om de kwaliteit van de installatie en onze werkzaamheden
te waarborgen beschikken wij over het ISO-9001 kwaliteitscertificaat en het VCA veiligheidscertificaat. Tevens zijn wij
aangesloten bij de Nederlandse brancheorganisatie Koudetechniek en Luchtbehandeling en zijn wij vanuit de overheid
STEK erkend. Door deze kwaliteitsnormen worden jaarlijks
onze installaties gecontroleerd op uitvoering en werking. Ook
de gehele administratieve afhandeling wordt jaarlijks door
een landelijke instantie, zoals BVQI en STEK, beoordeeld.
Het is in de installatiebranche uitzonderlijk dat een
installatiebedrijf beschikt over zoveel kwaliteitscertificaten. Wij hechten echter veel waarde aan deze
kwaliteitsnormen en worden door bovenstaande
controle instanties bestempeld als een zeer professionele organisatie met een informeel karakter. Dit
geeft u als opdrachtgever de zekerheid van gepast
advies, hoogwaardige installatie en persoonlijk
contact.
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