
Wij kunnen u van dienst zijn op alle vlakken
van installatiewerk zoals:

Ketelaars Vromans

Service & Onderhoud

Moderne cv-ketels zijn dag en nacht in de weer om u te 

voorzien van warmte en warm water. Net zoals uw auto is 

het geen overbodige luxe om deze ieder jaar te laten con-

troleren en waar nodig preventief te onderhouden. 

Redenen om te kiezen voor jaarlijks onderhoud:

· Veiligheid

· Verminderde kans op storingen

· Voorkomen van hoge reparatiekosten

· Hoger rendement

· Langere levensduur van uw installatie

Welk abonnement past bij u?

Abonnement aanvragen?
Wilt u een onderhouds- of serviceabonnement  aan vragen? Bel 
013 - 467 56 77 of mail naar: info@ketelaarsvromans.nl.

uw totaalinstallateur

24-7 Storingsdienst

Inspectie/onderhoud
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Onderhoud Onderhoud  All-in

 & storing

www.ketelaarsvromans.nl

Heeft u een storing  
of wilt u meer  
informatie?

' 013 467 56 77

Ketelaars Vromans is uw totaalinstallateur
Van riolering, zonne-energie tot aan bad kamers en dakwerk. 
Wij nemen voor u alles uit handen, of het nu gaat om een 
 reparatie of het maken van een totale nieuwe installatie, we 
zorgen dat dit netjes en professioneel wordt afgehandeld.

Kraaivenstraat 21 - 24 - 5048 AB  Tilburg   

info@ketelaarsvromans.nl   |   www.ketelaarsvromans.nl

• Sanitair

• Centrale verwarming

• Airco

• Service en onderhoud

• Dak- en zinkwerken

• Duurzame energie

Meer  
weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!



Service & Onderhoud

Om uw verwarmingsinstallatie 

of airconditioning in optimale 

conditie te houden, is regel-

matig onderhoud belangrijk. 

Het verkleint de kans op 

storingen, verlengt de levens-

duur en zorgt voor een 

efficiënte / zuinige werking. 

24 uur per dag bereikbaar!

Dak & Zinkwerk

Uw dak krijgt een hoop 

te verduren, de hitte van 

de zon, vorst, regen en 

wind laten in de loop der 

jaren hun sporen na. Wij 

verzorgen voor u nieuwe 

dakbedekking, reparaties, 

dakgoten en zinkwerk. 

Allround op het dak!

Sanitair

Van het repareren van een 

lekkende kraan, renovatie 

tot de aanleg van een com-

pleet nieuwe badkamer: 

voor alle loodgieterswerk-

zaamheden bent u bij ons 

aan het juiste adres. 

Kom ook eens  kijken in 

onze showroom.

Duurzame energie

Investeren in de duurzame 

energie is zeer rendabel.  

Wij  hebben jarenlange 

ervaring in het plaatsen 

van warmtepompen, 

zonnepanelen en 

zonneboilers.  

Wij adviseren graag wat in 

uw situatie  geschikt is.

Airco

Thuis of op het werk; ieder-

een voelt zich prettiger bij 

een gezond binnenklimaat. 

Wij verzorgen zowel de 

aanleg als het onderhoud 

van een airco-installatie, 

inclusief reparaties. 

Wij bieden verschillende 

mogelijkheden.

Centrale Verwarming

Niet elke bewoner heeft 

dezelfde voorkeur in de 

warm watervoorziening. 

Daarom hebben wij een 

uitgebreide keuze in 

CV- en Combi-ketels van 

verschillende merken. 

Wij staan voor u klaar om 

een gericht advies te geven.

Huur & Lease

Uw toestel toe aan 

 vervanging? Wij bieden 

u ook de keus uit huur 

of lease. Zo heeft u geen 

grote uitgave ineens, maar 

betaald u maandelijks.

Bovendien bent u dan 

verzekerd van een 

zorgeloze All-in service.

Energiebesparing

Genoeg kansen om  energie 

te besparen in uw huis. 

Van kleine  maat regelen tot 

warmte uit lucht of grond. 

Kijk eens kritisch naar 

uw energierekening en 

wij  wijzen u graag op de 

 mogelijkheden om  energie 

en geld te besparen.

uw totaalinstallateur


