the never failing
power behind safety

Service en onderhoud
Om betrouwbaarheid en jarenlange probleemloze werking van onze Firepacks te
kunnen garanderen, is het deskundig uitvoeren van preventief onderhoud van essentieel
belang.
De aangegeven partij voor dit preventieve onderhoud is de firma die al jarenlang
Firepacks bouwt en onderhoud: WB Firepacks (NL).
Bij WB Firepacks kunt u, voor ieder fabrikaat brandbluspompset, een
onderhoudscontract afsluiten. Met dit onderhoudscontract bent u niet alleen verzekerd
van optimaal onderhoud door deskundig personeel, maar ook van het leveren van juiste
en originele onderdelen.

Daarnaast beschikt WB Firepacks over een storingsdienst welke 24 uur per dag,
7 dagen per week beschikbaar is. En doordat onze service engineers vanuit de regio
werken, is er altijd iemand in de buurt. Hierdoor worden de vereiste responstijden tot
een minimum beperkt. Onze service engineers worden dagelijks bevoorraad middels
een nachtelijk distributiesysteem, benodigde onderdelen zijn hierdoor in principe
uiterlijk 1 dag na bestelling beschikbaar.
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De service dienst van WB Firepacks is gespecialiseerd in revisie en/of renovatie van
Firepacks. Of het nu om het renoveren van pompen, het reviseren van motoren of het
aanpassen van de gehele Firepack gaat; bij ons bent u aan het juiste adres.
Al naar gelang de mogelijkheden en wensen van onze klant kunnen de
werkzaamheden zowel op locatie als in onze werkplaats te Zwijndrecht worden
uitgevoerd.
Kwaliteit, veiligheid en milieu staan bij ons hoog in het vaandel. WB Firepacks is
VCA* gecertificeerd en alle service engineers beschikken over een veiligheidspaspoort.
Afvalstoffen zoals olie, koelvloeistof, filters en accu’s worden op een verantwoorde
manier afgevoerd bij erkende gecertificeerde afvalverwerkers.
Voor meer informatie, kijkt u op: www.firepacks.com
U kunt natuurlijk ook persoonlijk contact met ons opnemen:
Van Wijk & Boerma Firepacks B.V.
Hoedemakersstraat 14
3334 KK Zwijndrecht
Tel 078-6231500
Of stuur uw mail naar:
firepacks@firepacks.nl
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