SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Forleng holdbarheten til din solskjerming

Utvendige solskjermingsløsninger er utsatt for vær og vind året rundt; det sliter i det lange løp på systemene. Innvendige systemer,
som mørklegging, påvirkes daglig av bygningens brukere. Derfor bør selv de beste produkter løpende etterstrammes, smøres og
justeres for å sikre høy driftssikkerhet og lang levetid. Når løsningene blir vedlikeholdt optimalt, kan de holde 15 – 20 år etter
montering. Kvint | Blendex tilbyr service på alle fabrikater og på alle enkeltdeler, herunder elektrisitet, styring og motorer.

Kvint | Blendex serviceløsninger
Servicekontrakt
Vår servicekontrakt sikrer at dine systemer blir kontrollert og vedlikeholdt. Som hovedregel omfatter kontrakten
periodiske besøk av en montasjetekniker som kontrollerer avskjermingssystemet og kontrollerer funksjonen.
Servicen omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Test av motorer
Test og justering av endestopp
Test av automatikk-komponenter (sol-, vind-, regn- og temperaturvakt)
Kontroll av duker/lameller for skader
Kontroll av lagre
Kontroll av fester
Kontroll av endetapper i bunnlister
Visuell kontroll av overflateskader på aluminium

Etter hvert ettersyn utarbeider vi en rapport over slitedeler som bør skiftes ut, og eventuelle anbefalte reparasjoner
samt et prisoverslag. Vi begynner ikke arbeidet før vi er enige om forløpet.
Vi tilpasser servicekontrakten til den enkelte kunden.

Forebyggende service
Det er også mulig å bestille et ettersyn uten å tegne en servicekontrakt, og vi gir gjerne et fast tilbud. Jevnlige
ettersyn av solskjerming og mørklegging tar småskader i oppløpet, minsker risikoen for driftsstopp, øker sikkerheten
og forlenger levetiden til systemet.

Servicebesøk
Vi foretar alle former for reparasjoner; metallarbeid, utskifting av duker, malerreparasjoner mv. Oppgavene blir prioritert, slik at alvorlige feil alltid utbedres først.

Styring, automatikk og strøm
Kvint | Blendex gjennomgår automatikken i solskjermingen, uansett om det er snakk om kablede eller trådløse, komplekse eller enkle systemer. Vi kontrollerer også gjerne de elektriske installasjonene i forbindelse med solskjermingen.
Våre kunder trenger med andre ord ikke bruke flere forskjellige leverandører, men kan nøyes med å henvende seg ett
sted.
Styringssystem, sunsync, sikrer – både som produkt og konsept – optimal funksjon av solskjermingen og forlenger
dermed holdbarheten til systemet. sunsync findes i fire versjoner og dekker alle behov, uavhengig av prosjekttype
og størrelse.

Kontakt oss og hør mer om våre servicemuligheter
Kvint | Blendex AS
Sinsenveien 53A · 0585 Oslo
23 00 51 50
post@kvintblendex.no
kvintblendex.no

Om Kvint | Blendex
Kvint | Blendex har mange års erfaring innenfor alle former for inn- og utvendig solskjerming. Vi utvikler totalløsninger og samarbeider med arkitekter, innredningsdesignere samt entreprenører. Vi dekker hele spekteret – fra privatboliger, mindre bedrifter, hotell og restauranter – til større bedrifter, skoler og helsevesen.
Kvint | Blendex har en fast stab av montasjeteknikere, og produksjonen foregår på egen fabrikk Alle våre medarbeidere har en sterk faglig ekspertise og vi jobber hardt for å opprettholde en god balanse mellom strenge kvalitetskrav,
miljøhensyn og bedriftens økonomi.
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