
We onderhouden alle gasdetectietoestellen van Honeywell, Blackline Safety en GMI. 
*Deze hoeven niet noodzakelijk bij Vigotec aangekocht te zijn.
Daarnaast verzorgen wij ook het onderhoud van uw adem- en valbescherming, elektro- en spiegel-
lastoestellen. Wij onderhouden enkel toestellen waarvoor onze techniekers een geldig certificaat be-
haald hebben. Aarzel niet ons te contacteren voor de mogelijkheden.

onderhoud van uw toestel

Dit onderhoud kan op verschillende manieren:

• Zelf in eigen beheer: dit kan met de juiste 
opleiding en materiaal die Vigotec u kan 
aanleveren. Contacteer ons voor meer info! 

• Door Vigotec bij u onsite: wij komen langs 
met onze mobiele service wagen. 

• Door Vigotec in ons Service Center te 
Puurs: gegarandeerde korte doorlooptijd 
en meer dan 500 toebehoren en accessoi-
res op stock!

Onze techniekers staan steeds voor u klaar met 
de glimlach om uw materiaal terug 100% ge-
bruiksklaar te maken, te keuren, herstellen.

Vigotec Service

WAAROM?

Tijdens de kalibratie en het onderhoud van een gasdetector overlopen onze technici steeds dezelfde 
stappen:

WAT?

WANNEER?

WAAR?

Maak nu een afspraak voor uw 
halfjaarlijks onderhoud: 

• per mail service@vigotec.be 
• telefonisch 03/820.69.00
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Door een regelmatig onderhoud geniet u verschil-
lende voordelen:

• Een langere levensduur
• Minder kans op storingen
• Een accurate werking  van uw sensoren
• De veiligheid van u en uw collega’s te garan-

deren
Enkele maanden geleden kocht u bij ons een nieuwe gasdetector aan.
We informeren u graag dat uw toestel weldra toe is aan halfjaarlijks onderhoud. 

• Kalibratie met de voorgeschreven gassen 

• Opmaak kalibratierapport 

• Registratie van de detector + uitgevoerde 
werkzaamheden in de Vigotec database. 

• Reiniging toestel 

• Vervangen van sensoren (indien nodig) 

• Update naar recentste versie van software 
(indien van toepassing) 

• Visuele controle om na te gaan of bepaalde 
onderdelen vervangen dienen te worden 
(vb. sensorfilters, batterijen,…)



Vigotec Service - Ready.Set.Go!

Vlotte en nauwkeurige service, keuring en herstellingen

Onze techniekers streven constant naar de beste 
dienstverlening, volgens uw wensen, zowel onsite 
als offsite. De nodige certificaten en bijscholingen 
horen daar bij. 

Al onze mensen zijn gecertificeerd voor de mer-
ken die we onderhouden.

We gaan voor niet minder dan de beste kwaliteit, 
van opleiding tot periodieke service.

Vigotec Service

Vigotec staat bekend voor haar totaalaanpak in 
veiligheid bij werken in en om besloten ruim-
ten. Wij zorgen voor een gegarandeerde opti-
maal gebruik van uw onderhoudsgevoelige 
veiligheidstoestellen, ook na verkoop!

Snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie zijn 
de kernwaarden van Vigotec Service. We maken 
het u dan ook liefst zo gemakkelijk mogelijk. Onze 
service techniekers komen bij u onsite met onze 
mobiele service wagen indien gewenst.

In ons service center in Puurs helpen we u ook 
graag verder en kunnen we toestellen periodiek 
onderhouden, herstellen en keuren. We houden 
alle nodige onderdelen hier op stock om uw toe-
stellen zo vlot mogelijk 100% gebruiksklaar terug 
bij u te krijgen.

Op uw maat StaVaZa

Experts only

Als bedrijf heeft u graag een overzicht van uw 
te onderhouden toestellen.

Vigotec garandeert een volledig transparante 
en traceerbare flow van alle materialen voor 
verhuur, verkoop en onderhoud. 

Daardoor kunnen we u steeds tijdig verwittigen 
wanneer uw toestel toe is aan een volgend on-
derhoud of wanneer onderdelen aan vervan-
ging toe zijn.

Van elk onderhoud krijgt u een verslag. Wij 
houden uw dossier ook bij en updaten dit bij 
elk onderhoud.

Bel 
03/860.01.90

of mail
service@vigotec.be

• Adembescherming
• Valbeveiliging
• Gasdetectie
• Lone worker monitoring
• Lastoestellen


