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”Asiantuntijan tekemä luotettava selvity
kunnosta investointisuunnitelmia varte

Mesvac KUNTO
-KUNTOTARKASTUS
pähkinänkuoressa
Mesvac KUNTO:
on lisäarvopalvelu Mesvacin huoltosopimusasiakkaille.
on asiantuntijan tekemä luotettava selvitys ovi- ja
kuormauslaitteiden modernisointi- ja uusinvestointitarpeista.
antaa selkeän ja ajantasaisen kuvan tarkastuskohteen
laitekannasta investointisuunnitelmia varten.
voidaan tehdä eri valmistajien ovi- ja kuormauslaitteille.
tarkastuksesta toimitetaan aina kirjallinen selvitys
laitekannan kunnosta sekä modernisointi- ja
uusintatarpeista.
ei sido asiakasta hankintaan.
Mesvac voi toimittaa myös erillisen kilpailukykyisen
tarjouksen tarkastuksessa havaittuihin korjaus- ja
muutostarpeisiin
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Tarkastus
Ikääntyvien, huonokuntoisten laitteiden ylläpitokustannukset
kasvavat usein yllättäen ja huomaamatta. Samalla niiden käyttövarmuus, käyttömukavuus ja turvallisuus heikentyvät. Mesvac
KUNTO on luotettava tapa selvittää ovi- ja kuormauslaitekannan
nykyinen kunto sekä laitteiden modernisointi- ja uusinvestointitarpeet lähitulevaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä. Samalla
varmistetaan myös laitteiden soveltuvuus nykyiseen toimintaympäristöönsä. Alan asiantuntijan tekemä tarkastus antaa ajantasaisen tiedon siitä, missä tilassa nykyinen laitekanta on ja tarjoaa
asiakkaalle mahdollisuuden keskusteluun laitekantaan liittyvistä
investointitarpeista. Tarkastukset suoritetaan laitteiden toimintoja
testaamalla, havainnoimalla sekä tarvittaessa mittaamalla.

sineen sekä vanhojen laitteiden purkutyön. Tarjous voidaan tehdä
kokonaistarjouksena tai investointisuunnitelman mukaan laitekohtaisesti jaksotettuna. Mesvacin maanlaajuinen ja ammattitaitoinen
myynti- ja asennusorganisaatio vastaa uusinnan toteutuksesta.

Asiakaspalvelu
Mesvacin kattava palveluverkosto takaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun kaikissa tilanteissa
HelpDesk, päivystyspalvelu (vikapalvelu 24 h)
Huollon työnjohto, huoltajat
Tekninen myynti, asiakaspalvelutuki
Huoltosopimusmyynti ja uusien laitteiden myynti
asennuksineen

Raportointi
Mesvac KUNTO -tarkastuksesta toimitetaan aina kirjallinen
raportti laitteiden kunnosta tarkastuksen havaintojen pohjalta
sekä toimenpidesuositukset perusteluineen. Laitekohtaiset
raportit esitetään myös kohdekohtaisena yhteenvetoraporttina.
Raportointiin sisältyy:
kohdekohtaiset raportit
laitekohtaiset raportit
havainnot lisäselvitystarpeista tai kuntoriskeistä,
jotka vaativat lisäselvityksiä ja saattavat ajan kuluessa
aiheuttaa investointeja
Huoltosopimuksen aikana kertyneet laitekohtaiset tiedot laitteiden korjaushistoriasta sisällytetään myös raportointiin.

Tarjous modernisoinneista ja
laitteiden uusinnasta
Asiakkaan halutessa Mesvac toimittaa kilpailukykyisen tarjouksen havaittuihin investointitarpeisiin. Tarjous sisältää asiakkaan
kanssa erikseen sovitut modernisoinnit ja uudet laitteet asennuk-

Muita Mesvacin lisäarvopalvelupaketteja:
VARMA

TURVA

OMATIETO

”Kuntotarkastus tuo
kustannussäästöjä, kun
elinkaaren lopussa olevat
laitteet vaihdetaan ajoissa.”

”Modernisointi lisää
turvallisuutta, energiansäästöä
ja käyttömukavuutta.”
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Täyden palvelun ovitalo
YRITYS NIMELTÄ MESVAC OY

LAADUNVARMISTUS

Mesvac Oy on perustettu vuonna 1977. Eri kehitysvaiheiden
jälkeen Mesvac siirtyi Hörmann Group -konserniin vuoden
2016 alussa. Mesvacin pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat
Kirkkonummella. Tuotannossa valmistamme nosto-ovien
varaosat, turvatekniikkatuotteet sekä kokoonpanemme
kuormauslaitteet.

Mesvac Oy:llä on hyväksytty EN ISO 9001:2015 -standardin
mukainen johtamisjärjestelmä. Järjestelmä toimii Mesvacin
toiminnanohjausjärjestelmänä.

ASIAKASKESKEISYYS
Mesvac Oy:n toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaan
oviaukkoon liittyvät liikenneongelmat asiakkaan kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä olemme onnistuneet
erikoistumalla oviaukkoratkaisuihin! Asioimalla Mesvacin
kanssa asiakas saa kaikki tarvitsemansa samasta talosta,
tiedon, palvelun, tuotteen, asennuksen ja huollon, eli
kokonaisen kulkemisen hallintajärjestelmän!

HUOLTOPALVELU
Vain ammattitaitoinen huolto takaa laitteen moitteettoman
ja turvallisen käytön. Mesvac tarjoaa oman maankattavan
huolto- ja korjauspalvelun omille sekä muiden valmistamille
oville ja kuormauslaitteille. Asiakkaan ja Mesvacin välinen
huoltosopimus sisältää sovitut tarkastukset sekä laitekohtaiset
määräaikaishuollot. Korjauspalvelumme tunnetaan nopeana ja
tehokkaana koko maassa!

MESVAC-OMAHUOLTAJA
PALVELEE!

Mesvac-nosto-ovet

Mesvac-autotallinovet

Mesvac-taitto-ovet

Mesvac-rullaovet

Mesvac-pikarullaovet

Mesvac-rulotuotteet

Mesvac-ilmasulut

Mesvac-savuverhot

Mesvac-kuormaussillat

Mesvac-henkilöliikenneovikoneistot

Mesvac-kuormaustilat

Mesvac-porttikoneistot

Mesvac-kuormaustiivisteet

Asiantuntijapalvelu

Mesvac-nostopöydät

Asennus ja 24 h huoltopalvelut

www.mesvac.fi, e-mail: myynti@mesvac.fi, huolto@mesvac.fi
Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas
Vaihde: 010 836 3000, Huolto: 010 836 3100, Faksi: 010 836 3099

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Mesvac tarjoaa sinulle suomalaisena oviaukkoratkaisujen
toimittajana seuraavat tuotteet ja palvelut:

