Sinds 1-1-2019 is Horos Service BV gefuseerd met Horos Klimaattechiek BV.
Overal waar u hier Horos Service leest dient u Horos Klimaattechniek BV te lezen.
Voor de bijgewerkte contactgevens verzoeken wij u de website te bezoeken op:
https://www.horos.nl/overhoros/contact-horos/
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Niet zómaar een servicebedrijf …

Horos Service kan met alle
luchtbehandelingstechnieken
overweg: verwarming,

Horos Service heeft een breed
assortiment aan spare parts voor
alle merken apparatuur.

combinaties daarvan.

Voor alle apparatuur van alle merken leveren we ook
• Verbruiksmaterialen zoals olie, filters en v-snaren
• Onderdelen voor diverse componenten, zoals
ventilatoren, motoren, lagers, regelapparatuur,
stoomcilinders, etc.

koeling, bevochtiging,
luchtverversing, en alle
Kun je specialist zijn op zo’n breed gebied?
Absoluut, wij bewijzen het dagelijks door complexe
vraagstukken in klimaatbeheersing op te lossen.
Problemen met
• Koelmachines
–– lucht/lucht, lucht/water, water/water
–– met een vermogen van 3 KWatt tot 1 megaWatt
• Warmtepompen
–– zowel vrijstaand als geïntegreerd in
luchtbehandelingskasten
–– van 3 KWatt tot 1 megaWatt
–– volume van 2000 tot 100.000 m3
• Luchtbehandelingskasten met WTW d.m.v. warmtewiel /
kruisstroomwisselaar / twincoil / warmtepomp
• Bevochtiging
–– vrijstaand of geïntegreerd in luchtbehandelingskasten
–– d.m.v. ultrasoon / hogedruk / stoom
• Multisplit warmtepomp-combinaties voor verwarming
en koeling
• Ventilatorconvectoren

Voor apparatuur van Horos Klimaattechniek beschikken
we over
• Onderdelen uit voorraad
• Technische documentatie

Voor alle vraagstukken op het terrein van
klimaatbeheersing kunt u bij Horos Service terecht, voor
diverse apparatuur, van alle merken.

Alle merken,
alle apparatuur

Spare parts

Welk onderhoudscontract is voor uw
organisatie optimaal?
Het contract dat volledig aansluit bij wat u nodig heeft
om storingsvrij te kunnen werken en continuïteit van de
bedrijfsprocessen te garanderen.
Horos Service is:
• VCA-gecertificeerd
• F-gassen-gecertificeerd
• 365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar
• Gemachtigd EPDB keuringen uit te voeren
Horos Service biedt het allemaal aan:
• Het oplossen van storingen
• Onderhoud
–– Preventief onderhoudscontract exclusief
verbruiksmaterialen
–– Preventief onderhoudscontract inclusief
verbruiksmaterialen
–– Preventief onderhoudscontract met inbegrip van
storingen
–– SOS-contract met een responstijd van 4 of 8 uur
–– All-in contract
–– Garantieverlengingscontract 5 of 10 jaar
–– Trainingen
Bij onze onderhoudswerkzaamheden kunnen wij o.a.
endoscopisch en thermografisch onderzoek doen en
werken wij waar nodig samen met gespecialiseerde
collega’s.

Optimaal
onderhoud

Oudere luchtbehandelingsinstallaties
zijn vaak van goede kwaliteit en
kunnen na renovatie nog jaren
mee.
Horos Service is een van de weinige aanbieders van
renovatie en heeft daarin inmiddels een voorloperspositie.
Milieubewustzijn is daarbij een van onze drijfveren, een
tevreden klant een andere.
Optimale oplossing
Met een zogeheten nulinspectie inventariseren wij uw
installatie waarna wij u adviseren wat voor u de optimale
oplossing is.
Renoveren
Een kwalitatief goede – maar verouderde – installatie
wordt gemoderniseerd en geoptimaliseerd, uitgaande
van de bestaande luchtbehandelingskast. Zo nodig wordt
de installatie uitgebreid met nieuwe apparatuur. Werk-,
kosten- en energiebesparend.
Garantie
U krijgt een kwalitatief zeer goede en optimaal werkende
installatie terug, zo goed dat wij op een gerenoveerde
installatie die door ons onderhouden wordt, bij normaal
gebruik met een gerust hart een gebruiksgarantie van
nog eens 10 jaar geven.

Renovatie

Horos Service streeft al meer dan
60 jaar voor elke klant naar de
optimale oplossing in de
gegeven situatie en neemt u daarbij
alle zorgen uit handen.
Wij inventariseren uw situatie en aan de hand daarvan
kunnen wij bepalen wat de aard van uw storing/probleem
en/of klacht is.
Het is ons niet snel te veel of te gek, goede service vinden
wij heel belangrijk. Dat u tevreden bent, is ons hoofddoel.
Wat mag u van Horos Service verwachten?
• Vakkennis;
Onze technici zijn gedreven vakmensen die continu
trainingen en opleidingen volgen.
• Betrouwbaarheid;
Wij doen wat wij beloven, én meer.
• Communicatie;
De lijnen zijn kort bij ons en wij informeren u volledig.
• Oplossingsgerichtheid;
We zijn innovatief, en creatief in het bedenken van
oplossingen.

Klant centraal

Om onze klanten optimaal te
bedienen, schakelen we waar
nodig vertrouwde en betrouwbare
externe experts, partners of
leveranciers in.
Zo werken wij o.a. samen met
• De beste installateurs
• Gespecialiseerde servicebedrijven
• Adviseurs t.a.v. het verbeteren van energie-efficiency bij
bestaande installaties
• Horos Klimaattechniek als adviseur en leverancier voor
de best passende nieuwe apparatuur
Door disciplines te koppelen, kunnen wij u volledig van
dienst zijn. Wij overzien en begeleiden het hele proces.

Samenwerking

Niet zómaar een servicebedrijf …
Horos Service is niet zómaar een servicebedrijf: Horos
Service is al ruim 60 jaar gespecialiseerd in complexe
binnenklimaatvraagstukken, zowel op warmtetechnisch,
koeltechnisch, bevochtigings- als luchtverversingsgebied.
Onze technische vakmensen nemen u alle zorgen uit
handen en streven altijd naar de beste oplossing voor elke
situatie. Technisch beheer in de breedste zin: bij storingen,
onderhoud en reparaties. Maar ook dragen wij graag bij
aan uw energiemanagement door optimalisatie van uw
luchtbehandelingsinstallaties. “De beste oplossing” kan
ook renovatie van bestaande apparatuur zijn; financieel
aantrekkelijk voor u én goed voor het milieu.
Horos Service werkt niet merkgebonden, apparatuur
van alle gerenommeerde merken is bij ons in goede
handen. Voor zeer specialistische werkzaamheden werken
wij samen met de beste experts en voor vervangende
apparatuur hebben wij een vertrouwde partner in Horos
Klimaattechniek.

Horos Service werkt o.a. voor
• Instellingen voor gezondheidszorg (ziekenhuizen,
verzorgingscentra)
• Utiliteit (kantoren, kerken, datacentra)
• Industrie (grafische, verf- en auto-industrie)
• Sportaccommodaties (zwembaden, (ijs)stadions)
• Fastfoodketens
• Opleidingscentra, scholen
• Detailhandel (o.a. woonwarenhuizen)

Sinds 1953
toonaangevend
in klimaattechniek

Alle gegevens in deze documentatie kunnen worden gewijzigd zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
De documentatie is informatief, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Bij opdrachtverstrekking ontvangt u de definitieve gegevens.
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