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ACTIVITEITEN

Comantec nv heeft gespecialiseerde opgeleide techniekers voor het uitvoeren van
het technisch onderhoud en depannages aan volgende type van installaties:



HVAC installaties (heating, ventilation, air-conditioning)



Sanitair toevoer en afvoer



Elektrische installaties (Hoogspanning of laagspanning)



Gebouw Beheer Systemen (Siemens, Honeywell, Johnson Controls, Cylon,



….

Wie zijn wij

Priva,…)

Comantec nv kan u verder ook van dienst zijn bij het opvolgen van onderhoud op
gespecialiseerde technieken. De eerstelijnsinterventie wordt steeds verzekerd
door Comantec zelf en zal in 90% van de tijd reeds een oplossing bieden.
Raamcontracten met gespecialiseerde leveranciers zorgen dat de borging volledig is
zodat u als eindklant op uw twee oren kan slapen. Voorbeelden van deze
gespecialiseerde technieken zijn:



Dieselgeneratoren of UPS’en



Brandbeveiliging en detectie



Inbraakdetectie



Liften
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Automatische deuren en poorten



…

Hierdoor kan er een ruimer totaalpakket aangeboden worden met voor u, onze
klant, één aanspreekpunt “Comantec nv“ en alles is te volgen via het digitaal
klantenportaal.
Daarenboven kunnen onze klusjesdiensten voor u bouwkundige defecten
oplossen of reparaties uitvoeren



Schrijnwerken: deuren – sloten



Systeemwanden/gipskarton afbreken/plaatsen



Plafonds afbreken/plaatsen



Vloeren afbreken/plaatsen



Schilderwerken



Interne verhuis



Kleine projecten



Sneeuwruimen/ontijzelen



…

Comantec beschikt tevens over een projectafdeling die u kan ondersteunen in het
uitwerken van een renovatie of een volledige nieuwe installatie. Dit kan gaan van
een vernieuwing van een centrale verwarming, het upgraden van een UPS, het
vervangen van een GBS systeem, het uitbreiden van elektrische borden, het
plaatsen van volledig nieuwe koeling,….
Binnen de groep VINCI kunnen we u ook ondersteunen met de volledige
renovatie van kantoor of shop ruimtes (refurbishment), alsook het plaatsen van
zonnepanelen op uw dak of parking,…
Ten einde u als eindklant ook de tools te geven om de nodige rapporten te kunnen
voorleggen op vraag van eigenaars, aandeelhouders,… kan Comantec u ook
ondersteunen door :



Conditiescans conform de NEN2767 uit te voeren met daaruit voort vloeiend



Energie audits uit te voeren met als resultaat een energielabel van uw gebouw



…

een volledig budgetair meerjaren plan.

ten opzichte van de sector en concrete maatregelen ter verbetering.
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