Heatco auttaa esillepanossa.

Heatco tukee liiketoimintaasi.
Koulutus

Kun sinusta tulee Heatcon jälleenmyyjä,
annamme työtekijöillesi tarvittavan koulutuksen, jonka avulla he oppivat tuntemaan
tuotevalikoiman ja yksittäisten tuotteiden
toiminnot ja hyödyt. Aivan kuten sinäkin,
mekin haluamme, että he pystyvät neuvomaan asiakkaita ja auttamaan heitä valitsemaan oikein tuotteen.

Tuki

Heatco kantaa vastuun jokaisesta jälleenmyyjästä – joko suoraan tai tukkuliikkeidemme kautta. Poikkeamme usein täydentämään näyteikkunaa ja tiedustelemaan,
onko sinulla kysymyksiä tai toiveita. Tarvittaessa voit soittaa tukeemme milloin tahansa viikonpäivästä riippumatta.

Tapahtumat

Osallistumme mielellämme yrityksesi erilaisiin myynninedistämistapahtumiin, kuten
yrityksesi merkkipäivän tai uuden myymälän
avaamisen juhlintaan. Ehkä haluatte vain
kiinnittää erityistä huomiota ilmanvaihtoon?
Tällöin tulemme mielellämme auttamaan
tapahtuman valmisteluissa ja sen aikana.

Suunnittelu

Jos joskus päätät aloittaa Flexitin täydellisten asuntoilmanvaihtojärjestelmien myymisen, tarjolla on entistäkin enemmän apua.
Voimme nimittäin avustaa koko laitteiston
suunnittelussa tarjoamalla yksityiskohtaisia
LVI-suunnitelmia ja valmiita tilauslistoja.

Järjestys ennen kaikkea

Flexitin esittelyseinässä joka tuotteella on
oma paikkansa. Tuulettimet, ritilät, venttiilit,
putket ja lisätarvikkeet sijaitsevat näkyvästi
loogisissa paikoissa. Asiakas saa yhdellä
silmäyksellä yleiskuvan koko valikoimasta ja
pystyy helposti valitsemaan itseään kiinnostavan tuotteen.

Esillepano

Flexitin esillepanojärjestelmän avulla sinun on
helppo esitellä valikoimaasi järjestelmällisesti,
tyylikkäästi ja joustavasti. Voit itse päättää,
montako moduulia tarvitset. Autamme sinua
sisustamaan jokaisen moduulin parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi saat hyödyllistä tuotetietoa asiakkaitasi varten.

1 moduuli

2 moduulia

5 moduulia

Tyylikkyys

Esillepanojärjestelmä on paitsi selkeä myös
silmää miellyttävä. Hyvä järjestys houkuttaa
pysähtymään ja tutustumaan tarkemmin.
Kaikki tuotteet saavat edustavimman puolensa esille. Kokonaisuus huokuu tyyliä ja
laatua.

Joustavuus

Flexitin esillepanojärjestelmä koostuu
moduuleista. Sitä on helppo mukauttaa
myymälän ja omien tarpeiden mukaan. Jos
sinulla on runsaasti tilaa ja haluat esitellä
koko laajaa valikoimaamme, voit valita viisi
moduulia. Määrästä riippumatta voit räätälöidä kunkin moduulin omaa valikoimaasi
vastaavaksi.

Monipuolisuus

Flexitin ilmanvaihtotuotteiden valikoima
on monipuolisuudessaan vertaansa vailla.
Siihen kuuluu paitsi suuri määrä eri tarpeisiin sopivia kostean tilan tuulettimia myös
runsaasti raitisilmaventtiilejä, ritilöitä, läpivientejä, ilmapeltejä sekä putkikanavia
asennustarvikkeineen.

Miksi suomalaisten
LVI-liikkeiden pitäi
norjalaisia ilmanvai

Muita hyviä Flexit-tuotteita

Keskuspölynimurit

Ilmanvaihtokoneet

Liesituulettimet

Tietoja Flexitistä

Flexit-pölynimurilla siivouksesta tulee helpompaa ja lähes äänetöntä, ja se imee myös haitallisen hienopölyn asunnosta tai muusta tilasta.
Flexit CVR 3000 on ensiluokkainen keskuspölynimuri, jolla on erinomainen imuteho.
Siihen on saatavana kattava valikoima erilaisia
suulakkeita. Yhdeksän metriä pitkällä letkulla
yltää kaikkialle.

Flexitin ilmanvaihtokoneita on monia eri kokoja
ja malleja. Pienimpiin lukeutuva K2 on liesituuletin, joka samalla huolehtii talon ilmanvaihdosta ja ottaa lämmön talteen tehokkaalla ja
helpolla tavalla.
Hieman isompien asuntojen tai tilojen tasapainoiseen ilmanvaihtoon on tarjolla Flexitin
suosittu UNI-sarja. UNI-ilmanvaihtolaite, jota
on saatavana eri kokoja, vaihtaa kaiken ilman
joka toinen tunti ilman paineenvaihteluja. Epäpuhtaudet ja hiukkaset jäävät laadukkaaseen
suodattimeen, ja lämmöstä saadaan talteen
jopa 85 prosenttia.

Keittiön hyvä ilmanvaihto on hyvän sisäilman
kannalta olennaisen tärkeää. Ruoanhaju ei saa
tietenkään levitä muihin tiloihin. Liesituuletin
on tärkeä myös koko asunnon poistoilmatoiminnan kannalta. Flexitillä on monia malleja
eri sijoituspaikkoihin, ja laitteita on saatavana
moottoroituina tai ilman moottoria (esim. kiinteistöihin, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä). Yhteistä kaikille on hyvä suorituskyky
ja erinomainen käyttövarmuus.

Flexit on Norjan johtava asuntoilmanvaihdon
ja ilmanvaihtotuotteiden asiantuntija. Norjassa asuntojen hyvälle ilmanvaihdolle asetetut
vaatimukset ovat poikkeuksellisen korkeat. Siksi
kaikkien järjestelmiemme ja tuotteidemme on
täytettävä ja mieluiten ylitettävä nämä vaatimukset.
Norjassa ja Ruotsissa sijaitsevien tehtaiden
ja tuotekehitysosastojen perusteella olemme
todenneet, että valikoimamme kelpaa asiakkaille kaikissa Pohjoismaissa.
Myyjämme ovat jatkuvasti valmiina kouluttamaan asiakkaita, osallistumaan asiakastapahtumiin, kehittämään tuotevalikoimaa
ja vaikuttamaan osaltaan siihen, että Flexitin
tuotevalikoimaa myydään niin tehokkaasti ja
asiantuntevasti kuin mahdollista.
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.
Asiakaspalvelu 020 7209 080

Tasapainoinen ilmanvaihto ilmansuodatuksella
ja lämmön talteenotolla.
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