Antrada Parking All-in Service 24/7

Wie zijn wij?
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Antrada Parking is een jong en dynamisch bedrijf dat
parkeergarages voorziet van toegang, beveiliging,
onderhoud en reparatie. In samenwerking met Rendon
onderhoudsgroep bieden wij nu een ‘All-in service pakket’
aan voor al het onderhoud in uw parkeergarage. Met onze
onderhoudscontracten zorgen wij dat (elektronische)
installaties optimaal en doelmatig kunnen blijven
functioneren. Wij zijn 24/7 beschikbaar om onze klanten zo
snel mogelijk te helpen. Met dit pakket heeft u geen
omkijken meer naar de staat van uw parkeergarage, want
dat doen wij!

Wist u dat geen of
onvoldoende
onderhoud kan
leiden tot storingen?

De voordelen van een All-in Service pakket






Altijd één aanspreekpunt voor al het onderhoud in en rond uw garage.
U kunt 24/7 terecht bij onze helpdesk
U heeft inzicht in de lange termijn kosten
Kleinere kans op storingen
Verlenging van de levensduur van uw installatie(s)
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Wat kunt u verwachten met een All-in
service pakket?
Met een All-in service pakket wordt uw parkeergarage
voorzien van drie controlemomenten. Wij komen
jaarlijks bij u langs waarin wij het onderhoud van uw
installatie(s) uitvoeren, een veiligheidscontrole houden
ten aanzien van de brandveiligheid en daarnaast wordt
er een bouwkundige inspectie uitgevoerd zodat uw
garage in een goede staat blijft. Met dit totaalpakket
zorgen wij dat u niet voor onaangename verrassingen
komt te staan. Hieronder ziet u welke installaties in
aanmerking komen voor een All-in service pakket.
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Alarminstallaties
Camera installaties
Toegangscontroles
Schuif, loop en/of draaipoorten
Hydraulische verkeerspalen
Slagbomen
Speedgates
Intercom installaties

3 controle momenten in 1
Naast het onderhoud van één of meerdere installaties
krijgt uw parkeergarage met een All-in service pakket een
nauwkeurige veiligheidscheck en bouwkundige inspectie.
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt ziet er als volgt uit:

Onderhoud:

Veiligheidscheck:

Bouwkundige inspectie:

- Smering van onderdelen

- Brandmelders

- Vochtindringing

- Verwijderen van vervuiling

- Brandwerendheid

- Dilatatievoegen

- Afwerken checklist

- Installatiecheck

- Scheurvorming

- Instellen veiligheidscircuits

- Ventilatiesysteemcheck

- Vloerafwerking
- Schilderwerk

