Wensen van de klant worden in eigen werkplaats vertaald naar het eindproduct.
In dat traject kan altijd een beroep worden gedaan op de grote expertise van GEYER.

SERVICE EN KWALITEIT

Geen detail wordt vergeten, alle functies worden streng en nauwgezet gecontroleerd en pas
na een dubbelcheck krijgt een verdeelsysteem de eindstatus. Aansluitend kan het systeem

HEBBEN EEN NAAM

dan door een installateur in het project worden geïmplementeerd. Maar ook daarna stopt de
uitstekende service niet, want dát past binnen de ‘van A tot Z filosofie’ van GEYER.

Wensen van de klant worden altijd op heldere en logische wijze besproken of doorgenomen.
Zo worden misverstanden voorkomen en kan op een goede manier worden ingespeeld
op specifieke toepassingen. Een scherp gecalculeerde aanbieding - tezamen met een gedetailleerde
aanzichttekening van de verdeelinrichting - vormen dan nog slechts een lage drempel tussen
concept en realisatie. Stap A, op weg naar een passende oplossing.
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DE JUISTE VERDEELINRICHTING
OPLOSSINGEN VAN A TOT Z VOOR IEDEREEN, DUS OOK VOOR U

HET GEYER CONCEPT

KUNSTSTOF

PLAATSTAAL

POLYESTER - ALUMINIUM - RVS

Als fabrikant van elektrotechnische verdeelsystemen en componenten,
levert GEYER producten én diensten voor het volledig beheersen van
elektrische energie. Een uitgebreid leveringsprogramma voor zowel de
utiliteit als de industrie, dat van A tot Z wordt begeleid, van ontwerp tot
en met de aflevering van het eindproduct. GEYER bundelt daarmee niet
alleen de energie, maar ook de onderlinge krachten.

Het leveringsprogramma van GEYER omvat diverse
kunststof verdeelkasten. Dit kwaliteitsproduct is sterk
en overzichtelijk, heeft veel aansluitruimte en is zeer
montagevriendelijk. Ze worden met zorg en precisie
samengesteld. De kunststof kasten zijn geschikt voor
een uitgebreid toepassingsgebied en zijn geheel op
maat samen te stellen tot 1.000 A (IP54/65).

Plaatstalen verdeelkasten zijn er
in diverse uitvoeringen, van klein
tot zeer groot, dubbelgeïsoleerd
of geaard. GEYER kasten worden
compleet gemonteerd afgeleverd,
in alle gevallen geheel naar wens
van de klant en altijd volgens de
geldende normen.
GEYER kasten zijn modulair en
overzichtelijk opgebouwd en
voorzien van ruime en makkelijk
toegankelijke aansluit- en
uitbreidingsmogelijkheden.
Afhankelijk van het type zijn
ze samen te stellen tot 5.000A
(IP30/40/54).

Het leveringsprogramma omvat verdeelkasten van kunststof, plaatstaal
(dubbelgeïsoleerd), polyester, roestvaststaal en aluminium. Ook wordt de
complete productlijn van GUSTAV HENSEL door GEYER vertegenwoordigd.
Bij de samenstelling van verdeelsystemen is een groot aantal (maatwerk-)
opties mogelijk voor zowel binnen- als buitenopstelling. Passend binnen
elk budget worden in eigen werkplaats snel en efficiënt verdeelinrichtingen
vervaardigd voor de opdrachtgever die kiest voor vijf GEYER argumenten:

●
●
●
●
●

professionaliteit, kwaliteit en flexibiliteit

GEYER IS OFFICIEEL PARTNER VAN HENSEL GmbH & Co. KG.

persoonlijk contact met elke opdrachtgever
heldere en gezamenlijke communicatielijnen
messcherpe calculatie en duidelijke presentatie
begeleiding van A tot Z bij álle opdrachten
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GEYER IS OFFICIEEL PARTNER VAN HENSEL GmbH & Co. KG.

Voor buitenopstelling biedt GEYER
een royale keuze uit diverse typen
verdeelkasten van polyester, aluminium
en roestvast staal. Bijna alle uitvoeringen
zijn zowel met als zonder sokkel leverbaar. Ook de kasten voor buitenopstelling
worden compleet gemonteerd geleverd en
zijn alle voorzien van royale
aansluitmogelijkheden. In buitenopstellingskasten
zijn op verzoek
veel wensen realiseerbaar.

