
Hızlı ve güvenilir soğutma
Geçici ve kalıcı buz pateni pistleri tasarım bakımından 
aynı olmasına rağmen, bir geçici pisti oluşturan öğeler 
mobil olmalıdır. Bir geçici pistin spesifikasyonları ve 
kurulumu son derece özel ve farklıdır. Trane Kiralama 
Hizmetleri buz pateni pistleri oluşturmak ve bunları 
bozulmadan kullanılabilir durumda tutarak mümkün 
olan en iyi müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli 
doğru ekipman ve uzmanlığa sahiptir.

Özel etkinlikler için özel soğutma çözümleri
Trane mühendisleri başlangıçta soğutma 
gereksinimlerinizi değerlendirmek için proje 
ekiplerinizle birlikte çalışır. Proje müdürleriyle yakın 
temas halinde çalışılmasıyla, ekipmanlar gerekli 
soğutma kapasitesine uygun olarak dikkatli bir şekilde 
seçilir. Kiralanan tüm birimlerin teslimatı ve kurulumu 
sizin proje planınıza tam olarak uyum sağlayacak şekilde 
planlanır.

Neden Trane Kiralama Hizmetleri?
•  Trane sektördeki en genç ve yeni kiralama filolarından 

birine sahiptir. Bu, kesinlikle güvenilir, güvenli ve 
verimli bir kuruluma sahip olmanız anlamına gelir.

•  Kiralık ekipmanlarımız daha kolay kurulum ve glikol 
çözeltisine ve güç kaynağında daha hızlı bağlantı için 
özel aksesuarlarla donatılmıştır.

•  Geniş servis ağımız fabrika tarafından yetkilendirilmiş 
deneyimli teknisyenlerden oluşur.

Başlangıçtan sonuna kadar anahtar teslimi 
hizmetler
Trane, HVAC ekipmanı üretimi ve tedarikinde dünya 
lideridir. Kiralama hizmetleri için kullandığımız 
ekipmanları tasarlar ve üretiriz. Anahtar teslimi 
hizmetimiz ekipman tedariki, ayar ve kurulumu, 
izleme ve devreden çıkarma işlemlerini içerir. Ayrıca 
kurulumunuzun rahat ve kesintisiz şekilde kullanılabilir 
durumda tutulması için Trane teknisyenlerine 
güvenebilirsiniz. Bir sonraki etkinliğinizi seçkin bir 
başarıya dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye 
sahibiz.

Buz pateni pistleri için kiralama 
hizmetleri
Benzersiz bir buz deneyimi için benzersiz geçici soğutma 
ihtiyaçlarınızın karşılanması



Güvenilir bir iş ortağından soğutma çözümleri
Trane Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde en 
gelişmiş kiralık chiller filolarına sahiptir. Trane 130 satış 
ve servis noktası ve 1.000 'in üzerinde sektördeki en iyi 
eğitimi almış satış mühendisleri ve servis teknisyenleri 
ile özel uygulamalarınız ve sezonluk ihtiyaçlarınız için 
hizmet verme konusunda en iyi konumdadır.
Hızlı, güvenli ve uygun maliyetli çözümler sunarız. 
Hesap yöneticileri, mühendisler, servis teknisyenleri 
ve lojistik profesyonellerinden oluşan ekibimiz ihtiyaç 
duyduğunuz ekipmanı, beklentilerinizi aşacak şekilde 
sorunsuzca çalışan bir sisteme dönüştürebilir.

Bize ulaşın
Bir sonraki buz pateni pisti gereksiniminiz için bir 
Trane chiller kiralamak ya da Trane Kiralama Hizmetleri 
hakkında daha fazla bilgi almak için, şu adresten bizi 
ziyaret edin:

www.trane-chiller-rental.eu
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