J & M private label biedt een flexibel en betrouwbaar productenpakket en specialistische
diensten voor een brede range van industrieën. Rekening houdend met de verschillende
eisen die gesteld worden in de diverse markten, bieden wij een verscheidenheid aan
oplossingen voor reiniging.
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Efficiënt en eenvoudig
werken met
koud-ontvetters

Ontvetunit
econoom

Ontvetunit
junior

De unit waarbij koud-ontvetters met een circulerend systeem worden doorgepompt, is niet meer weg te denken in de verschillende takken van industrie.
De unit is bedoeld om onderdelen mee te reinigen. De eenvoud van de unit zit
hem in de bediening ervan. U zet hem aan en kan er direct mee werken.
Dit biedt de gebruiker bij technische diensten, onderhoudsplaatsen en garages
voordelen als tijdsbesparing en een grote mate van gebruiksvriendelijkheid.
Om de eenvoud nog verder te vergroten, biedt J&M private label een dienst aan onder
de naam ‘Totaal Service bruikleenconcept’. Met dit concept kunnen wij de gebruiker nog
verder ontlasten van allerlei zaken.

Wat houdt het totaal service bruikleenconcept in?

De units

J&M private label levert een drum van 60 of 200 liter koud-ontvetter voor een vaste prijs. U kunt daarbij kiezen
- uit ver
schillende ontvetters tot een NSF gecertificeerde ontvetter aan toe. Tevens plaatst J&M private label een ontvetunit in
bruikleen. Deze unit kent meerdere variaties in grootte en opties, maar het principe is hetzelfde.

Er zijn een tweetal basisunits. Het betreft een ’Junior’ en een ‘Econoom’.
De Junior is geschikt voor een drum van 60 liter, de Econoom heeft capaciteit voor een drum van 200 liter.
De units worden standaard geleverd met een lekbak en deksel voorzien van gasveer.
Onze technische adviseurs kunnen u hierin uiteraard van advies voorzien.

Eens per jaar komt een monteur van J&M private label bij u langs om het vat met ontvetter om te wisselen voor een
nieuw vat. De monteur zorgt er tevens voor dat de unit optimaal functioneert. J&M private label zorgt zelf voor de
afvoer van de oude verontreinigde ontvetter met de daarbij behorende verplichte documenten.

Het totaal service bruikleenconcept
is inclusief:

Mocht er onverhoopt een storing optreden, dan zal J&M private label deze kosteloos voor u verhelpen. Het enige dat u
hoeft te doen is contact met ons opnemen en wij zorgen voor de rest.

• Ontvetunit in bruikleen
• Onderhoud en reparatie van de unit
• Afvoeren van de verzadigde ontvetter
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