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Service en onderhoud voor uw
veiligheid – van de marktleider
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De veiligheid van uw medewerkers komt op de eerste plaats –
de servicetechnici van Waldner zorgen hiervoor

Wettelijke bepalingen
De veiligheid van uw medewerkers is in het laboratorium de hoogste prioriteit. Richtlijnen en wettelijke
bepalingen vereisen een jaarlijkse controle van veiligheidsrelevante laboratoriuminrichtingen zoals zuurkasten en veiligheidskasten.
Wereldwijd garanderen de monteurs van Waldner
een optimale veiligheid voor uw medewerkers.

Zekerheid
Onze servicetechnici zijn uitstekend opgeleid en
hebben een brede kennis op het gebied van lucht-,
filter- en elektrotechniek, elektronica, mechanica en
leidingsystemen. Wij kennen elk onderdeel van uw
laboratorium tot in het kleinste detail.
Al onze meet- en testapparaten zijn aangepast
aan de allernieuwste stand der techniek.
Meer dan 80 Waldner-monteurs ondersteunen
naar behoefte de servicetechnici bij specifieke werkzaamheden.

Ervaring en knowhow

Als eerste laboratoriumbouwer zijn wij al in
een vroeg stadium gestart met het aanbieden van
serviceactiviteiten.
Mede daardoor, maar ook door continue
bijscholingsmogelijkheden beschikt Waldner over
een gedegen vakkennis.

Vakkundig advies
Naast een genoten vakopleiding en hun ervaring
beschikken onze servicetechnici tevens over specifieke kennis betreffende het testen van zuurkasten.
Vanzelfsprekend hebben zij de beschikking over de
noodzakelijke speciale gereedschappen zoals de
meest actuele kalibratie- en onderhoudssoftware.
Onze technici kunnen al uw veiligheidsrelevante
inrichtingselementen zoals zuurkasten van welk type
dan ook, bewakings- en regelcomponenten evenals
veiligheidskasten testen en meten.

Service en onderhoud
Wij zorgen voor optimale veiligheid in uw laboratorium

Gegarandeerde veiligheid: onderhoud & service
conform DIN/ISO en VCA

Waldner neemt graag de zorg voor onderhoud
uit uw handen
Met een op uw behoeften afgestemd onderhoudscontract definiëren wij precies de leveringsomvang en calculeren exact de kosten voor uw budgetplanning.

Garantieverlenging
Een duidelijk voordeel van het direct afsluiten
van een onderhoudscontract bij de aanschaf van
uw laboratoriuminrichting: de garantieperiode voor
aan onderhoudsplicht onderhevige componenten
wordt van 2 naar 4 jaar verlengd.

U kunt alles aan Waldner overlaten
Bij uw specifieke onderhoudscontract neemt
Waldner voor u de jaarlijkse onderhoudsplanning
over en worden de betreffende werkzaamheden
met de verantwoordelijke afdelingen afgestemd.
U hoeft zich dus niet meer te bekommeren om de
data van het jaarlijks geplande onderhoud.

Onze servicewagens zijn uitgerust met alle
noodzakelijke originele onderdelen
Indien er tijdens het reguliere onderhoud een
onderdeel vervangen moet worden, hebben onze
monteurs dit in veel gevallen reeds bij zich.
Daardoor kan de vervanging meteen gerealiseerd
worden en bespaart u tijd en geld.
Snel ter plaatse
Waldner heeft in heel Europa een uitgebreid
servicenetwerk, waardoor wij u waar dan ook altijd
snel van dienst kunnen zijn.

Service en onderhoud
Onderhoud en service door de marktleider

Alles uit 1 hand:
onze service is merkoverkoepelend

Één contactpersoon voor al uw onderhoudsvragen
Als toonaangevende fabrikant van laboratoriuminrichtingen bieden wij u ook bij het onderhoud aan
producten van derden onze expertise aan. Dit resulteert in een hoge mate van efficiëntie.
De beschikbaarheid van reserveonderdelen en
onze jarenlange ervaring en knowhow zorgen
ervoor dat onze service snel en betrouwbaar is. Uw
laboratorium blijft een veilige werkomgeving voor
uw personeel dankzij regelmatig onderhoud door de
vakkundige medewerkers van Waldner.

U krijgt het zwart op wit
Na afsluiting van de onderhoudswerkzaamheden
maakt onze servicemonteur een gedetailleerd testen meetrapport op, zodat ook u verzekerd bent dat
alles weer 100% in orde is.

Het is verstandig om de volgende veiligheidsrelevante componenten jaarlijks te laten controleren:
Zuurkasten:

Bewakings- en
regelcomponenten:

Veiligheidskasten:

Standaard zuurkasten

Oplosmiddelen-kasten

Secuflow-zuurkasten

Indicatie werking afvoerlucht voor
zuurkasten

Destructie zuurkasten

Airflow controller voor zuurkasten

Chemicaliënkasten

Filterzuurkasten

Laboratoriumruimte regeling

Gasflessenopslag

Radio-isotopenzuurkasten

Schuifraamsensoren

Zuur- en loogkasten

Zuurkasten voorzien van een
gaswasinstallatie en neutralisatie
installatie
Mobiele zuurkasten

Service en onderhoud
Voor een economisch beheer van uw laboratorium zonder onnodige storingen

Soepele service.
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op!

Uw voordelen in een overzicht:
■ Één aanspreekpunt voor al uw onderhoudsvragen
■ Doel- en kostenbewust door competente planning
■ Waldner heeft vele jaren ervaring op het gebied
van onderhoud in laboratoria
■ Onze servicevloot is uitgerust met originele
Waldner-onderdelen
■ Tevens onderhoud van andere fabricaten mogelijk

Waldner Benelux BV
0497-519928
service@waldner-benelux.nl

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
Haidoesch 1 · 88239 Wangen · Duitsland
Tel. +49 7522 986-480 · Fax +49 7522 986-418
info@waldner-lab.com · www.waldner-lab.com

Alle wetenswaardigheden over onze laatste
innovaties kunt u terugvinden op onze website:
www.waldner-benelux.nl

WALDNER Benelux B.V.
Lange Voren 33 · 5521 DC Eersel
Tel. +31 497 51 99 28 · Fax +31 497 51 99 76
info@waldner-benelux.nl · www.waldner-benelux.nl
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De complete service van Waldner bespaart u
veel tijd
Dit behoedt u voor de coördinatie van verschillende dienstverleners en het daarmee gepaard
gaande onnodig storen van uw laboratoriumwerkzaamheden.
Wij laten u graag vrijblijvend een offerte toekomen. Voor meer informatie zijn wij te allen tijde
bereikbaar.

