* Uitbreiding personeel
* TB80
* Snapdrill
* Stikstofgenerator
* Wagenpark
* Automatische ontluchting

Offerteaanvraag voor een stikstofgenerator

Jolien

TB80

Snapdrill

Inmiddels bestaat ons
team uit 7 mensen.
Als laatste is Jolien
erbij gekomen.
Sinds 1 juli 2021 is ze
werkzaam bij
Borbotech.
Hiervoor heeft zij meer
dan 14 jaar bij een
groot installatiebedrijf
gewerkt.
De laatste jaren was
Jolien werkzaam op de
sprinklerafdeling.
Binnen Borbotech gaat
ze zich vooral bezig
houden met het maken
van de rapporten, na
uitvoering van een
leidingonderzoek.

TB80 is vanaf 15 juni
vernieuwd.
Punt 5.5 is voor ons
vooral van toepassing.
Wij zijn blij dat de
"gelijkwaardige
situaties" nu is
opgenomen in TB80.
Hierdoor kunnen we
bepalen dat niet alles
onderzocht hoeft te
worden, wat
kostenbesparend is
voor de klant.

Onlangs is Borbotech
dealer geworden van
Snapdrill.
Dit is een nieuwe
manier van boren.
Snel, nauwkeurig en
moeiteloos boren!
Geschikt voor de
meeste standaard
gegalvaniseerde,
RVS/inox of
koolstofstalen leiding.
Ideaal voor oa
sprinklerinstallateurs.

We helpen u graag bij
een TB80
leidingonderzoek.

Inmiddels zijn er al
meerdere bedrijven
werkzaam met de
Snapdrill.

TB80 - 2021

Snapdrill

Stikstofgenerator
Dit is onze eerste in eigen huis ontwikkelde
stikstofgenerator voor sprinklerinstallaties.
Borbotech is exclusief dealer van Sotex
stikstofgeneratoren.
De voordelen / usp’s:
* Geschikt voor locaties met 5 droge
sprinklerinstallaties
* 2 compressoren ipv 1 compressor
* Vullen met lucht binnen de normtijden
* Automatisch vullen met stikstof tot 98%
* Potentiaalvrij alarmcontact aanwezig
* 3 jaar garantie icm onderhoudscontract
* Nederlands fabricaat
* 24/7 storingsdienst beschikbaar
* Inbedrijfstelling door Nederlandse monteurs
* Diverse opties mogelijk:
- Energiebesparende en
onderhoudsbesparende purge-set
- Router voor afstandsmonitoring
- Ruimtebewaking

Stikstofgenerator

Wagenpark
Ons mooie wagenpark bestaat inmiddels uit
5 wagens.
De laatste 2 aanwinsten zijn een nieuwe
Ford Focus en een nieuwe Volkswagen
Caddy.
De Focus wordt gebruikt voor
werkvoorbereiding en de Caddy voor
leidingonderzoeken.

Automatische
ontluchting
Zuurstof is vaak een (mede)veroorzaker van
corrosie in natte sprinklerinstalalties.
Zeker in een daknet met een "puntdak".
Met het plaatsen van een automatische
ontluchter, wordt tijdens het vullen van de
instalaltie veel meer zuurstof verwijderd uit
het leidingnet.
Hierdoor kan corrosie voorkomen worden.

PurgenVent
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@borbotech.eu toe aan uw
adresboek.

