Rada Service & Onderhoud 2022
Gefeliciteerd met de aankoop van de producten van Rada Sanitairtechniek. Met de ingebruikname ervan beschikt u
over kwalitatief hoogwaardige producten. Rada levert niet alleen haar producten en systemen, ook voor het
inregelen en service en onderhoud staan wij voor u klaar. Onderstaand vindt u in het kort de ondersteuning die wij u
kunnen bieden voor blijvend optimale prestaties.
Inregelen van Rada elektronische systemen en mengkranen:
Tijden veranderen en zo ook de sanitaire installaties. Steeds vaker wordt in openbare gebouwen gekozen voor
digitale of electronische producten en systemen. Het grote voordeel van deze systemen is dat ze veel mogelijkheden bieden. Mogelijkheden die ingesteld/geprogrammeerd kunnen worden.
Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van deze systemen en om u tijd en dus geld te besparen, kan
de Rada servicedienst uw Rada systemen inregelen.
En, indien gewenst, een uitleg geven over de mogelijkheden en werking ervan.
Onderhoud aan Rada producten en systemen:
Om de kwaliteit van een leidingwaterinstallatie, en dus ook de Rada producten, in stand te houden, is beheer en
onderhoud nodig. Sterker nog, ISSO heeft een aparte publicatie (ISSO publicatie 55.5) gewijd aan het beheren en
onderhouden van collectieve leidingwaterinstallaties. De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud. Rada verzorgt graag het onderhoud aan uw Rada producten en systemen. Hiervoor kunnen
wij u een onderhoudscontract aanbieden.
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Ons onderhoudscontract heeft voor u de volgende voordelen:
Jaarlijks onderhoud door getrainde en gespecialiseerde monteurs
Geen omkijken meer naar de Rada producten en systemen
U betaalt geen voorrijkosten en arbeidsloon bij tussentijdse storingen
De garantieperiode wordt verlengd van 2 naar 5 jaar
De door ons uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit de navolgende zaken:
Reinigen van de zeeffilters in de toevoeren van centrale thermostatische mengkranen
Controle van goede werking van de Rada terugslagkleppen EB* (enkel indien de koud- en
warmwater toevoer naar de mengkraan afsluitbaar en aftapbaar zijn)
Controle temperatuurinstelling/veiligheidsinstelling
Bij elektronische en digitale mengkranen en systemen, inlezen en controleren van de instellingen en
contrôle van de resultaten van automatische beheersmaatregelen (indien geprogrammeerd)
* De EB terugslagkleppen (zogenaamde niet-controleerbare terugslagkleppen) worden minimaal eens per 10 jaar
vervangen (vlgs ISSO publicatie 55.5)
Verleng de garantieperiode van 2 naar 5 jaar:
Kies voor een Rada onderhoudscontract en verleng hiermee de garantieperiode van 2 naar 5 jaar. Op alle producten van Rada heeft u een standaard garantie van 2 jaar. Indien u binnen een jaar na installatie kiest voor een Rada
onderhoudscontract wordt de garantieperiode verlengd tot 5 jaar!
U betaalt de eerste 5 jaar enkel voor het onderhoudscontract en niet voor materialen.
Richtprijzen per jaar, per 01-04-2022 voor een onderhoudscontract (excl. € 78,00 voorrijkosten) voor Rada
Outlook mengkranen:
Aantal mengkranen
Rada Outlook

1
€ 78,00

2
€ 140,00

3
€ 201,00

4
5
6
€ 263,00 € 324,00 € 385,00

Voor verdere informatie over inregelen, service en onderhoud kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
U bereikt ons op telefoonnummer 0342 - 414088, of via service@rada-nl.com.
Tel. 0342-414088 · www.radacontrols.com

