Voor een vrijblijvende afspraak
bel: 085 00 20 551

EGreen introductie
actie. Op een 2 jarig
Service Topper cv-ketel
abonnement

50%
korting

EGreen, een duurzaam
technisch installatie
bedrijf
Onze activiteiten zijn dynamisch en divers.
Naast CV Service, technische Advies en installatie Techniek introduceren wij innovatieve
diensten als E-Producent en E-Leverancier.
Alle bedrijfsonderdelen hebben hun eigen
specifieke, technische kennis en gecombineerd met onze deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit leidt dit altijd tot een
langdurig succes.

Kijk voor de voorwaarden en
meer info op: www.egreen.nl

Pastoor vd Kampstraat 35b Geffen
085 00 20 551 • info@egreen.nl • www.egreen.nl

Voor een vrijblijvende afspraak
bel: 085 00 20 551

onze visie
uw toekomst
Wij garanderen hoge kwaliteit bij het toepassen van innovatieve duurzame oplossingen en
de aandacht voor veiligheid, gezondheid en
het milieu staat bij ons centraal. Onze overtuiging is dat EGreen een belangrijke rol kan
vervullen bij de transformatie van bestaande
toepassingen naar innovatieve klimaatvriendelijke energietechnieken.
Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen bij het
opwekken van energie, verwarmen, verlichten,
ventileren, isoleren en enz. We geven advies
en begeleiden projecten bij de toepassing van
energiebesparende maatregelen.

waar wij goed in zijn
√ Cv keteL
√ Loodgieter
√ Badkamer
√ Gas & Water
√ Radiator
√ Ventilatie
√ Geiser

√ Zonnepanelen
√ Dakgoot
√ Sanitair
√ Laswerk
√ Verwarming
√ RiooL
√ Warmtepomp

Service &
Klantvriendelijkheid
• Scherp in prijs
• Veiligheid & zuinigh

Scherp in
tarieven

• Kwaliteit conform normen
• Klantvriendelijkheid
Veiligheid &
• Scherp in prijs
Zuinigheid

Groen &
• Veiligheid & zuinigheid
Duurzaam

• Kwaliteit conform normen

• Scherp in prijs

• Veiligheid & zuinigheid

• Kwaliteit conform normen

• Groen

• Groen

• Klantvriendelijkheid

Klantvriendelijkheid
Voor een overzicht van al onze diensten • en
abonnementsvormen kijkt u op www.egreen.nl

Kwaliteit &
Conform normen
• Scherp in prijs

• Veiligheid & zuinigheid

• Kwaliteit conform normen

• Groen

• Groen

