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Servicii mentenanta tehnica 

Prezentare servicii 

Controlul tuturor elementelor tehnice referitoare la proprietate, administrarea si 
supravegherea tuturor lucrarilor de reparatie, revizie, modificari majore aduse 
proprietatii, indiferent daca sunt efectuate direct sau prin subcontractori, si 
asigurarea consultantei tehnice si recomandarea unor solutii in orice problema 
tehnica sunt toate parte componenta a Managementului Tehnic oferit. 

Astfel, activitatea este structurată pe trei nivele: 

 1.       Întreţinerea preventiva include toate activităţile de rutină şi activităţi 
adiţionale pentru a preveni avarierea sistemelor ş i echipamentelor tehnice ale 
clădirii ş i menţinerea echipamentelor în condiţii de siguranţă. Scopul acestei 
activităţi este de a identifica posibilele probleme ş i de a le rezolva înainte ca 
echipamentele să prezinte anumite avarii  

2.       Întreţinerea reactivă survine în momentul în care au aparut avarii la 
sistemele din spaţiile întreţinute de compania noastra. Raspunsul va fi cât se 
poate de prompt pentru rezolvarea problemelor semnalate.  

3.       Intervenţia în caz de urgenţă se face în cel mai scurt timp de la producerea 
evenimentelor pentru a minimiza pierderile.  

  

La acestea se mai adauga : 

        - Revizii si inspectii periodice  

         -Lucrari de reparatii  

  

Externalizarea serviciilor de mentenanţă, la toate nivelele, simplifică fluxul de intervenţii, asigură servicii la standardele dorite, impuse 
de legislaţia în domeniu ş i de cerinţele clientului. Serviciile oferite de divizia noastră vizează eficienţa ş i costurile, au un minim impact 
asupra proprietarilor ş i ocupanţilor unei proprietati. 

Care sunt motivele... 

- Mentenanta este foarte importanta, chiar vitala pentru un sistem tehnic aflat in exploatare. 
- Mentenanta este o necesitate in viata oricarei firme care are in exploatare un sistem tehnic. 
- Rolul activitatii de intretinere este acela de a pastra in stare foarte buna un sistem tehnic aflat in functiune cu scopul de a face ca 
durata sa de viata sa fie cat mai mare. 
- Lucrarile sunt realizate prin vizite periodice in obiectiv. Astfel, avantajul major al mentenantei preventive este acela ca implica costuri 
foarte mici in raport cu mentenanta corectiva. 

De ce noi?  

Pentru ca oferim :  
- Costuri cu adevarat reduse, fara sacrificarea nivelului de calitate. 
- Eficienta, flexibilitate si calitate in livrarea serviciilor. 
- Economie de timp – asiguram rezultate excelente cu un numar mic de personal tehnic si astfel scade evident si pretul intretinerii 
tehnice. 
- O singura persoana de contact , un singur furnizor pentru multiple servicii.  
- Garantia lucrarilor efectuate.  

Valori 

Respectul - ne tratăm clienţii ş i colaboratorii aşa cum 
ne dorim să fim trataţi 
 
Responsabilitatea - manifestăm seriozitate în acţiuni 
şi onestitate în comportament 
 
Cooperarea - este rezultatul comunicarii si flexibilitatii 
de care dam dovada 
 
Calitatea - considerăm că este cartea noastră de vizită 

Pentru colaborare 

Pentru colaborări ş i parteneriate, vă invităm 
să ne scrieţi la adresa ifs@brandjo.ro. 
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Contact 

Splaiul Independentei nr 273, sector 6, 
Bucuresti, 060042 
Telefon: +(40) 0737.506.710 
             +(40) 0756.625.773 
E-mail: contact@brandjo.ro 
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