KØB KOMPONENTER TIL BRANDVENTILATION
– HURTIGT, BILLIGT OG MED HJÆLP FRA NOGLE AF BRANCHENS DYGTIGSTE FAGFOLK
Vi er din forlængede arm, når du skal optimere dine kunders brandventilation. Når du handler med Unilite, får du
både professionel vejledning, fornuftige priser og hurtig levering med i handlen. Er du det mindste i tvivl om, hvad du
skal bruge, så er både vores telefon og dør altid åben – og vi kommer også gerne ud til dig, hvis du foretrækker det.

DAG TIL DAG-LEVERING
Unilite sælger originale reservedele til stort set alle fabrikater inden
for automatisk brandventilation. Og du behøver ikke at undvære
den komponent, du lige står og mangler, ret længe: Vi er nemlig
lagerførende i alle standardprodukter og -komponenter.
Skulle vi mod forventning ikke have det ønskede produkt på lager,
sørger vi selvfølgelig for at bestille det hjem, så du kan have den
hurtigst muligt.

TILBYD DINE KUNDER KOMFORTLØSNINGER TIL DERES BRANDVENTILATION
Vidste du, at vi har et stort udvalg af komponenter og tilbehør, der kan gøre fx betjeningen af komfortventilationen
nemmere? Dine kunder vil blive forbløffede over, hvad det gør for indeklimaet, og hvilke muligheder du kan tilbyde
som tilkøb eller eftermontering!

BRUG FOR HJÆLP?
VI HAR LANDSDÆKKENDE SERVICE!
Du må selvfølgelig ikke ændre en brandventilation uden godkendelse fra myndighederne – men det er dog tilladt at udskifte komponenter og tilføje komfort. Og vi står selvfølgelig klar til at hjælpe,
hvis monteringen driller, eller hvis du er i tvivl, om du har fået fat i
den rigtige reservedel. Unilite tilbyder landsdækkende service, og vi
hjælper gerne med både vejledning og selve monteringen af dine
komponenter.

FÅ EN FORDELAGTIG FIRMAAFTALE
Som du kan se, er der masser af fordele ved at købe dine komponenter hos os. Og der er mere endnu: Vi kan også
tilbyde dig en fordelagtig firmaaftale, når du køber dine el-komponenter gennem os. Men det kan vi snakke nærmere om over telefonen – eller måske over en kop kaffe?
Vi ser frem til at høre fra – eller se – dig!
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