UW INSTALLATIE IN TOPCONDITIE
ALTIJD EN OVERAL!

Management van reserveonderdelen
Installatie en projectmanagement
Onderhoud en inspectie van alle
merken vermogensschakelaars
Onderhoudscontracten
24/7 storingsdienst
Santon Circuit Breaker Services B.V.

Door de vele jaren ervaring op sites over de hele wereld kennen onze specialisten
de lokale regelgeving, omstandigheden en gewoontes. Dus ongeacht of u
een projectmanager nodig heeft of een bekwame specialist om uw team te
ondersteunen: Santon Circuit Breaker Services biedt de service die u nodig heeft
om uw installatie optimaal te laten presteren.
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STIPEL en HUET.

Multidisciplinaire partner
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Opwaardering schakelapparatuur

gaan. Daarom staan we indien

De specialisten van Santon Circuit

nodig 24 uur per dag, zeven dagen

Breaker Services hebben zeer veel

per week voor u klaar met onze

ervaring met het aanpassen van

diensten en ons reparatie- en vervangingsprogramma. Onze specialisten zijn ervaren en uitgerust met
gespecialiseerd gereedschap om
ieder type vermogensschakelaar te
onderhouden of te repareren. Wij
zijn de multidisciplinaire partner
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Service level agreements
We staan achter onze producten
en garanderen dat ze goed zijn.
Maar wellicht zoekt u zelf naar
meer garanties. We stellen graag
samen met u service level agreements (SLA’s) op.
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