LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT

Specialist op het gebied van
hoogwaardige laboratorium
en medisch apparatuur

“Aangenaam kennis met u te maken!”
Wat kan Vonmarcken voor u betekenen?
Bedankt voor uw interesse in Vonmarcken! Waar kunnen we u mee

hoogopgeleide officemedewerkers, maken we tenslotte het verschil.

van dienst zijn? Wat is uw probleem of vraag en waar bent u naar

Met elkaar begrijpen we uw vraag al voordat u ‘m gesteld hebt,

op zoek? Wij helpen u graag in uw zoektocht naar een oplossing,

zoeken we razendsnel naar passende oplossingen en staan we 24/7

antwoord of product. Als specialist op het gebied van hoogwaardige

paraat om problemen te verhelpen. Bijzondere aanpak? Wat ons

medische en laboratoriumapparatuur vertellen we u namelijk graag –

betreft niet. Noem het ‘typisch Vonmarcken’.

en met trots – meer over onze producten, aanpak en service.
Onze diensten en producten
Onze aanpak en service

Onderhoud, reparaties, leveringen en installaties van onderstaande

Met meer dan 15 jaar kennis van en ervaring in de medische

producten behoren tot ons dagelijkse werk. Iets wat we graag doen,

en laboratoriumbranche bent u bij ons aan het goede adres

waar we onze sporen mee verdiend hebben en waar we voor tot

voor medische koel- en vriesapparatuur, temperatuurregistratie,

het uiterste gaan. Ons motto? ‘Beter dan het beste is alleen goed

laboratoriumapparatuur en medische logistieke oplossingen. Al

genoeg’. En dat is bij Vonmarcken geen loze taal, maar de dagelijkse

veel klanten in de Benelux gingen u voor. Allemaal kozen ze voor

praktijk. Meer weten over onze producten? Bekijk onze website eens

de professionele en persoonlijke aanpak van Vonmarcken. Met

of neem vrijblijvend contact met ons op.

ons gemotiveerde team, bestaand uit gediplomeerde monteurs en

• Medische koel- en vriesapparatuur
• Medicijn en laboratorium koel- en vrieskasten
• Temperatuurregistratie
• Medische logistieke oplossingen
• Laboratoriumapparatuur

• Medische koel- en vriesapparatuur, zoals bloedkoelkasten,
plasmavriezers en cellen etc.

Daarnaast is onze apparatuur altijd conform de hoogste kwaliteits- en
veiligheidsrichtlijnen geproduceerd en geven wij – in combinatie met

• Medicijn en laboratorium koel- en vrieskasten

onderhoudsabonnementen – garantie op al onze installaties. Zo bent

• Temperatuurregistratie, zoals temperatuur registratiesystemen of

ú verzekerd van de beste zorg en wíj van tevreden klanten!

WiFi dataloggers
• Laboratoriumapparatuur, zoals Lab vaatwassers, ovens,
incubatoren, ultrasoon reinigers, shakers en rollenbanken
• Medische logistieke oplossingen, medicijnwagens, zitoplossingen
en opslagsystemen

Prettige kennismaking?
Nu weet u – in een notendop – iets van de aanpak, producten en
medewerkers van Vonmarcken. We kunnen er nog veel langer over
doorpraten, maar graag horen we nu wat van ú. Bent u overtuigd,
wilt u meer weten, hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons

24uursservice

op! Wij gaan graag met u de zoektocht aan naar de best mogelijke

Snelle oplossingen, reparaties ter plekke en/of eventuele back-up

apparatuur voor uw werkomgeving.

apparatuur kenmerken onze aanpak van storingen en problemen
op locatie. Als geen ander begrijpen we namelijk hoe belangrijk het

Een prettige werkdag gewenst! Met vriendelijke groet,

is om uw apparatuur altijd voorhanden en werkend te hebben. Ons
storingsnummer (0348-752152) is daarom 24/7 te bereiken.

Jan Willem Merkens
Managing director

Erkenningen, milieu, kwaliteit en garantie
Zoals u van ons kunt verwachten, is Vonmarcken STEK en F-gassen
erkend en worden onze producten volgens de laatste richtlijnen
geleverd en geïnstalleerd. In uw branche van levensbelang! Middels
certificaten en logboeken garanderen we u deze erkenningen.

LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT
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3417 XL Montfoort
Postbus 137
3417 ZJ MONTFOORT
T. +31(0)348752152
info@vonmarcken.nl

