Hou ook
het hoofd koel!

met Gamko Services
voor: SpoedMonteur | Onderhoud | ServiceVerzekering | GarantieVerlenging
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Gamko Services voor: SpoedMonteur - Onderhoud ServiceVerzekering - GarantieVerlenging
Het kan zomaar gebeuren: uw zaak zal morgenavond vol zitten met
feestende en veeleisende klanten en prompt valt er een drankenkoeling
uit. Iets waar u natuurlijk totaal niet op zit te wachten en zeker nu niet.
Als drukke ondernemer hebt u op dat moment wel andere zaken aan het
hoofd. Gelukkig kan Gamko u snel helpen voor een lage prijs met de Gamko
SpoedMonteur. Met één telefoonnummer staat er gegarandeerd binnen
maximaal 12 uur een vakkundige Gamko-monteur voor uw deur. Zowel
binnen als buiten de garantieperiode. En dat voor maar een klein bedrag
per jaar! Zo houdt u niet alleen de drank koel …maar ook het hoofd!
Bij Gamko kunt u zelf kiezen welk risico u wilt lopen of nog beter,
wilt vermijden na de garantieperiode. Een ding is zeker: met Gamko
SpoedMonteur bent u in ieder geval altijd verzekerd van een snelle en
vakkundige reparatie.

Koelingen presteren beter en zuiniger met
Gamko Onderhoud
Het is noodzakelijk dat u uw professionele koelingen goed onderhoudt.
Uiteraard kunt u dat zelf proberen maar u kunt het ook uit handen geven
aan Gamko. Onze monteur maakt eens per jaar met u een afspraak voor
preventief onderhoud. De kans op storingen aan uw koelingen wordt zo
geminimaliseerd. Daarnaast gebruiken uw koelingen minder stroom door
goed onderhoud.

Na uw garantietermijn: ServiceVerzekering en
GarantieVerlenging
Gamko maakt betrouwbare koelingen van een hoge kwaliteit.
Daarom geven wij u standaard garantie op onze koelingen. Tijdens de
garantietermijn worden problemen door onze Gamko-monteurs gratis
verholpen. Maar wat te doen na de garantietermijn? U kunt bij Gamko dan
kiezen voor ServiceVerzekering of GarantieVerlenging naar 10 jaar, al dan
niet in combinatie met de SpoedMonteur.

Koelingen via uw brouwerij of drankenleverancier
Hebt u koelingen via uw brouwerij of drankenleverancier aangeschaft,
dan hebben wij een speciale aanbieding voor u. Het is wel noodzakelijk
dat u direct na aflevering instapt. Bel voor meer informatie met Gamko,
telefoon: 076 - 508 7500.

Bij storing: bel direct 076 - 508 7500

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Alle services van Gamko op een rij:
1 Gamko SpoedMonteur

Een vakkundige Gamko-monteur
binnen 12 uur, binnen en buiten de
garantietermijn.
Voor een klein bedrag per jaar zorgen wij dat er
te allen tijde een vakkundige en betrouwbare
Gamko-monteur aanwezig is om u binnen 12
uur te helpen. Uiteraard zijn de reparatiekosten
buiten de garantietermijn wel voor uw
rekening. Wilt u dit voorkomen? Kies dan bij uw
aankoop direct ook voor een serviceverzekering
of verleng de garantie naar 10 jaar.

2 Gamko Onderhoud

1 x per jaar preventief onderhoud
Voorkomt storingen en reduceert
stroomgebruik op koelingen.
Onze monteur maakt eens per jaar met u
een afspraak voor preventief onderhoud. De
kans op storingen aan uw koelingen wordt
zo geminimaliseerd. Daarnaast gebruiken
uw koelingen minder stroom door goed
onderhoud. Mocht er onverhoopt toch een
storing plaatsvinden, dan betaalt u buiten de
garantietermijn wel de reparatiekosten. Wilt u
dit ook voorkomen? Kies dan voor optie 3 of 4.

3 Gamko Onderhoud &
ServiceVerzekering

1 x per jaar preventief onderhoud
+ geen reparatiekosten bij storing na
de garantietermijn
Onze monteur maakt eens per jaar met u
een afspraak voor preventief onderhoud. In
geval van een storing zijn wij binnen 24 uur
aanwezig om deze kosteloos te verhelpen. Dit is
inclusief koeltechnische onderdelen, benodigd
materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon. Kiest u
tevens voor Gamko SpoedMonteur, dan is de
monteur binnen 12 uur aanwezig. Afsluiting bij
aanschaf, voor maximaal 10 jaar. Gedurende de
garantietermijn betaalt u enkel het tarief voor
Gamko Onderhoud.

Meer informatie,voorwaarden
en prijzen
Bel vrijblijvend voor meer informatie over de
services van Gamko en exacte prijzen voor uw
situatie, telefoon: 076 - 508 7500. U kunt ook
een e-mail sturen naar: koelcentrale@gamko.nl

Onze eigen Gamko-monteurs
Een Gamko-monteur ben je niet zomaar.
Onze monteurs hebben een gedegen
opleiding en bezitten een hoog
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Gamko Onderhoud &
GarantieVerlenging
1 x per jaar preventief onderhoud
+ geen reparatiekosten bij storing na
de garantietermijn
+ geen reparatiekosten aan nietkoeltechnische onderdelen na de
garantietermijn
Onze monteur maakt eens per jaar met u
een afspraak voor preventief onderhoud. In
geval van een storing is de Gamko monteur
binnen 24 uur aanwezig om deze kosteloos
te verhelpen. Dit is inclusief alle onderdelen,
benodigd materiaal, voorrijkosten en
arbeidsloon. Kiest u tevens voor Gamko
SpoedMonteur, dan is de monteur binnen
12 uur aanwezig. Door verlenging van de
garantie naar 10 jaar, betaalt u dus ook geen
kosten bij vervanging van niet-koeltechnische
onderdelen als bijvoorbeeld handgrepen
en deurrubbers. Afsluiting bij aanschaf,
voor maximaal 10 jaar. Gedurende de
garantietermijn betaalt u enkel het tarief voor
Gamko Onderhoud.

Optie: Keuring NEN3140:2011
NEN3140 is de Nederlandse norm voor veilige
bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan
of met elektrische apparatuur.
Gamko kan voor u de jaarlijkse verplichte
keuring verzorgen! Ook uw andere apparatuur
kan Gamko voor u keuren. De resultaten
worden samengevat in een overzicht dat u
direct per mail opgestuurd krijgt.
Elk gekeurd apparaat wordt voorzien van
een sticker waardoor aangetoond wordt dat
het apparaat gekeurd is en tot wanneer deze
keuring geldig is.

theoretisch kennisniveau. Uiteraard hebben
al onze monteurs het verplichte F-gassen
certificaat (voorheen STEK), waarmee
zij aantoonbaar kennis hebben van alle
technische- en milieuaspecten van het
koeltechnische vak. Het VCA-diploma en het
veiligheidsmanagement systeem van Gamko
verzekeren, dat elke monteur werkt volgens
de veiligheidsvoorschriften. Ten slotte wordt
elke monteur door ons ook beoordeeld op
zijn praktische kwaliteiten en resultaten.

Handige tips

om storingen te voorkomen en energie te besparen.
Hoe beter u met uw koelingen omgaat, hoe zuiniger uw
koelingen zijn en hoe meer geld u jaarlijks kunt besparen.
Onderstaand geven wij u een aantal tips.
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Zorg voor goede ventilatie rondom de
koelingen, zodat de ‘warmte’ goed afgevoerd
kan worden. Indien de afvoer van warmte
grotendeels wordt geblokkeerd kan het
energieverbruik flink stijgen. Een besparing
van € 80 per jaar is hierbij goed haalbaar. Een
goede warmteafvoer bevordert bovendien
de levensduur van de koeling.
Reinig regelmatig de condensor. Een
koeling gebruikt ongeveer € 65,- per jaar
extra aan energie, wanneer dit niet wordt
schoongehouden.
Koelingen worden regelmatig voorzien van
gaten voor bijvoorbeeld de doorvoer of
aansluiting van bierleidingen en tapzuilen.
Zorg ervoor dat deze doorvoeren goed zijn
afgedicht. Elke doorvoer die niet goed is
afgedicht, verhoogt uw energierekening
met € 20,-.
Controleer regelmatig of de deuren en
lades van de koelkast nog goed sluiten.
Controleer of deurrubbers gescheurd zijn.
Elk defect deurrubber kost u circa € 20,- per
jaar extra aan energie.
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Een gekoeld drankje is heerlijk, maar kan
het wellicht een graadje warmer? Als u uw
koeling op bijvoorbeeld 6°C staat i.p.v. 3°C ,
dan bespaart u ruim € 100,- per jaar.
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Richt uw koeling goed in! Zet dat wat u
vaak nodig hebt vooraan. Als u namelijk
eerder vindt wat u zoekt, staat de deur
minder lang open.

07

Overweeg koelingen met lades i.p.v. deuren
aan te schaffen. Bij het openen van een lade
is het ‘verlies’ aan koude veel geringer dan
bij een deur. Daarnaast is bewezen, dat lades
minder lang open staan bij het inladen en
uitnemen van flesdrank en blikjes.
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Een koeling die uitstaat, verbruikt geen
energie! Overweeg de koeling uit te
schakelen als deze enkele dagen niet
nodig is.
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Zet uw voorraad drank op een koele plaats,
voordat het in de koeling wordt gezet.
Als u de voorraad 5 °C kouder in de koelkast
plaatst, kunt u € 50,- tot € 75,- per jaar
besparen.
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Ruim uw koelingen regelmatig op. Dat
wat er in staat en eigenlijk niet meer wordt
gebruikt, belemmert onnodig de interne
luchtcirculatie.
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Zet uw koeling zoveel mogelijk op een
‘koele’ plaats. Als de lokatie 1 graad koeler
is, bespaart u € 31,- per jaar.
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Als uw koeling geen LED-verlichting
heeft, overweeg dan of de verlichting
daadwerkelijk altijd aan moet zijn. De
warmte die de verlichting afgeeft, dient
namelijk weer ‘gekoeld’ te worden.
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Er zijn eenvoudige energieverbruikmeters
in de handel, die u in het stopcontact van
uw koeling kunt toepassen. Met het gebruik
van deze meters realiseert u zich wat het
daadwerkelijke verbruik is en wat het
daadwerkelijk in uw portemonnee scheelt
als u bovenstaande tips opvolgt. Bovendien
kan de meter als een ‘indicator’ werken en u
tijdig aangeven, dat uw koeling onderhoud
nodig heeft.
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Het is noodzakelijk dat u uw professionele
koelingen goed onderhoudt. Uiteraard kunt
u dat zelf proberen maar voor een goed en
professioneel resultaat kunt u het zorgeloos
uit handen geven aan Gamko.

Gamko BV
Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur
Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
T 076 - 508 7500
F 076 - 508 7529
E koelcentrale@gamko.nl

