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Kontakt os i dag på tlf. +45 7027 37 20 eller mail info@winncare.dk

Winncare Nordic ApS / Tlf. +45 7027 3720 / info@winncare.dk / www.winncare.com

Montage
Professionel montage
af skinnesystemer

Vi har stor fokus på sikkerhed og forholder os
til gældende lovgivning for opsætning og CEmærkning af skinnesystemer.
Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og
sikkerhed.

Planlægges i samarbejde
med dig

Vi har stor respekt for vores kunders hverdag og det miljø,
vi bydes velkommen i.
En montage planlægges altid i samarbejde med
plejepersonale og/eller borger.

Reparation
Som producent har vi den
fornødne ekspertise

Hvis uheldet skulle ske inden for garantiperioden,
er det vigtigt, at du kontakter os, idet garantien
bortfalder, hvis en anden udbyder står for
reparationen, eller hvis der ikke anvendes originale
reservedele.
Vores kendskab og erfaring med produkterne er din
sikkerhed for et effektivt og ærligt forløb omkring
reparationen.

Reparation - en tillidssag

Hjælpemidlet skal vedligeholdes - og være sikkert
og funktionsdygtigt. Vi undersøger grundigt
problematikken, og udskifter først en komponent,
når det er nødvendigt - så holder tingene også meget
længere.

Service
Serviceeftersyn med tryghed

Vi sætter en ære i at sikre en god oplevelse.
Derfor planlægger vi hele forløbet på jeres
lovpligtige årlige eftersyn sammen med jer, så
det passer ind i jeres hverdag.
Alle vores serviceteknikere er, som de eneste
i Danmark, uddannet af vores egen tekniske
afdeling, og vi står altid som garanti for, at
service udføres efter DS/EN 10535, nyeste
version.

Tingene skal fungere – altid!

Eventuelle nødvendige reparationer foretages
samtidig med serviceeftersynet - selvfølgelig
efter aftale. Vi går aldrig hjem, før tingene
fungerer.

Når det
passer dig
Erfaring
betyder alt

Ethvert besøg planlægges med respekt
for jeres tid og
arbejdsrutiner

Vores erfaring er din
sikkerhed for et effektivt og ærligt forløb

Altid med
et smil på
God service
er en selvfølge
- derfor har vi langvarige
kunderelationer

Vi brænder
for det, vi gør

Hos Winncare Nordic er vi specialiserede i at fremstille og levere velfærdsteknologiske løsninger til hospitaler, ældrepleje, institutioner og rehabilitering.
Vi tilbyder alt fra loftliftsystemer og skinner, gulvlifte og hygiejneløsninger til
plejesenge, madrasser og puder.
Vi er her for dig, så kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.
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