Certifierad
tryckluftsservice
Granzow AB - svensk tryckluftspartner
Granzow AB tillhör en privatägd koncern med etableringar
i de skandinaviska länderna och i USA. I Sverige har vi varit
verksamma inom tryckluftsbranschen sedan 1968.

ISO 14001

ner

ftspart

trycklu

ner

ftspart

trycklu

trycklu

ftspart

ner

Granzow service är certifierad enligt ISO 14001
vilket medför att kvalitets- och miljötänkande är
naturliga faktorer i vårt arbete.
Vi ser som en av
våra uppgifter
att hålla våra
kunders
tryckluftsproduktion igång och
samtidigt utföra
uppdraget med
utgångspunkt
från högt ställda
kvalitets- och miljökrav.
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Service i hela landet: 020-78 80 00 • www.granzow.se
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Försäljning: Enköping 0171-47 80 00 • Stockholm 08-744 41 10
Göteborg 031-21 00 43 • Malmö 040-23 40 53
Jönköping 036-12 05 06 • Kalmar 0480-49 03 03

www.granzow.se • Tel 0171-47 80 00
‘Granzow®’ registrerat varumärke. © 2008

ow
g r a ntza l
to

Driftkalkyl • Installation
Kompressor • Filter • Torkar
Luftkvalitetsgaranti • Service
Årlig uppföljning
Helhetsansvar från Granzow

Komplett serviceorganisation för tryckluftskvalitet

Granzow - en svensk tryckluftspartner du kan lita på.
Installation och driftsättning

Vi hjälper dig snabbt igång med din nya tryckluftsanläggning.
Med vår hjälp kan du fokusera på produktionen medan vi
driftsätter din kompressor och luftbehandlingsutrustning.
Inga bekymmer.

En personlig serviceorganisation
Granzow erbjuder en personlig serviceorganisation i hela
Sverige och vi har en bred kunskap inom tryckluftskvalitet.
Genom vår engagerade personal erbjuder vi kunskap och
utbildning för att stärka intresset och medvetenheten av din
tryckluft hos dig som kund.

Förebyggande underhåll ger
maximal driftsäkerhet och ekonomi
Vårt servicekoncept är framtaget med största fokus på att
hålla en hög driftsäkerhet på din anläggning. Förebyggande
underhåll i rätt tid ger en stor trygghet för dig som kund, med
en minskad kostnad för service, reparationer och driftstopp.

Vi hjälper även våra kunder med tjänster såsom Riskanalyser,
Energimätningar, Luftanalyser, Läckagesökning samt installation
av övervakningssystem. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vårt mål:
Bäst i Sverige på akut service
Våra kunder har höga krav på sin anläggning och dess
tryckluftskvalitet. Tack vare ett proaktivt löpande servicearbete
kan vi lägga stort fokus när det behövs som mest – på akut
hjälp i en aktiv miljö. Vid en eventuell incident erbjuder vi en
lånemaskin för att du som kund skall komma igång snabbt. Vi
vet att den bästa servicen ger oss långsiktiga kundförhållanden.

Serviceavtal
– trygghet, bra luftkvalitet
och planerad driftsekonomi

Många av våra kunder väljer Granzow Serviceavtal.
För att ge full överblick kring ekonomi och driftsäkerhet, bygger ett serviceavtal på en kontinuerlig
service, inkluderat allt servicematerial, arbetstid
och resekostnader.
Som avtalskund hos Granzow är du alltid
en prioriterad kund, med möjlighet till utökad
garanti upp till 5 år på våra produkter.
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Hyr utrustningen till en fast månadskostnad inklusive förebyggande
underhåll och eventuella reparationer.

Igångkörning och installation till
befintligt rörnät (exklusive el
och ventilation) ingår.
Kontakta oss så
berättar vi mer.

Varför Granzow?
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög kvalitet.
Vår personal hjälper dig till rätt helhetslösningar för alla
nivåer av krav. Vi har en stabil rikstäckande service med hög
tillgänglighet på tekniker och vi har en erfaren personal som
ser till att din anläggning tuffar på utan problem. Vi har alltid
snabb leverans av reservdelar tack vare att vi har ett eget lager
i Sverige.
Rätt tryck • Rätt flöde
Rätt kvalitet • Rätt service. Det står vi för.

Kontakt: 020-78 80 00 • service@granzow.se

Tillgänglighet:
ring 020-78 80 00
Kontakt: 020-78 80 00 • service@granzow.se

