Besparen begint met
Schouten Techniek!
Vervang nu uw oude luchtverwarmer
voor een energiezuinige en comfortabele
installatie van Brink Climate Systems.
Bespaar niet alleen op uw energiekosten,
maar profiteer nu ook van € 150,00 Cashback!
Het is nu een goed moment voor een nieuwe HR-ketel. U
bespaart gemiddeld € 175,- op uw jaarlijkse energierekening. Een lager energieverbruik is niet alleen goed
voor uw portemonnee maar draagt ook bij aan een beter
milieu! Bovendien zorgt de HR-ketel voor een verhoogt
warm tapwater comfort!

• Brink luchtverwarmer Elan 10 2.0
• Brink ventilatie-unit Renovent Elan HR

Nu € 150,- Cashback!

• Brink warmwatertoestel HRE 28-24(CW4)
• 5 jaar volledige garantie i.c.m abonnement
• Compleet geinstalleerd,
Incl. veiligheidspakket en toebehoren

€ 5805,-

nu € 5655,-

uw voordeel € 150,Voor meer informatie neemt u dan
contact op met Merijn of Sander.
Zij zijn u graag van dienst.
Schouten Techniek B.V.
De Marowijne 47, 1689 AR Zwaag
Telefoon 0229 291 581
E-mail
service@schoutentechniek.nl

www.schoutentechniek.nl

De Marowijne 47 – 1689 AR Zwaag

T (0229) 29 15 00

info@schoutentechniek.nl

Postbus 20 – 1689 ZG Zwaag

F (0229) 26 18 41

www.schoutentechniek.nl

PARTICULIEREN

COMFOR T VAN MORGEN

Schouten Techniek is een
totaalinstallateur voor
particulieren, woningbouw
en utiliteit. De afdeling
particulieren verkoopt en
installeert op het gebied
van cv-ketels, duurzame
energie(warmtepompen,
zonnesystemen), ventilatie
en loodgieterwerk. Tevens
zijn wij gespecialiseerd in
het ontwerpen, installeren
en onderhouden van Brink
luchtverwarmingsystemen.
Schouten Techniek is lid
van Uneto-VNI.
Schouten Techniek werkt met ruim 230
enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Tegenover de inzet en loyaliteit van
het personeel staat een goede beloning en
prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast worden werknemers
gestimuleerd om intern en extern
opleidingen te volgen.
Onderlinge coördinatie tussen de diverse

Disciplines

• Regeltechniek

installatiespecialisten, kennisniveau en de

• Elektrotechniek

• Duurzame Energie

West- Friese mentaliteit zijn onze sterke punten.

• Klimaattechniek

• Infocentrum

Door permanente aandacht voor personeel,

• Sanitairtechniek

• Consumentenmarkt

organisatie, kwaliteit en veiligheid is Schouten

• Ventilatietechniek

• Onderhoud & Service

Techniek in staat, met een gedegen
projectorganisatie, een optimale dienstverlening
aan te bieden.

