
 Ons leveringsprogramma;

Planning en engineering

Olievrije zuiger-, schroef- en turbocompressoren

Schroefcompressoren met inwendige oliekoeling en 
gesmeerde zuigercompressoren

Persluchtconditionering

Opslag- en distributiesystemen voor perslucht

Persluchttoebehoren

Persluchtcontainer

Service

Besturing en visualiseringen van installaties

Onderhoudscontracten

Perslucht speelt een cruciale rol in tal van (productie-) 

processen. Het gebruik ervan en de installatie van de 

benodigde apparatuur is maatwerk. Als erkend Boge-dealer 

garandeert Arentis dit, evenals de levering van kwalitatief 

hoogwaardige persluchtapparatuur en de bijbehorende 

service. Daarbij werken wij samen met Riako Kompressoren, 

een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in advies en 

levering van persluchtapparatuur en installaties. Compres-

soren van Boge vinden hun weg naar de installatiebouw, de 

industrie en tal van ambachtelijke bedrijven. Naast levering 

van de benodigde apparatuur is Arentis sterk in onderhoud 

en de levering van onderdelen. 
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Persluchtapparatuur 
Arentis; uw Boge-dealer



Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Arentis, neem dan contact met ons op: +31 115 644 644 of +32 9 342 3063 
of e-mail: info@arentis.com. Kijk ook eens op: www.arentis.com

 Partners in kwaliteit
Arentis is uw professionele partner op het gebied van de aankoop, huur, 
assemblage, installatie en onderhoud van compressoren en perslucht-
conditionering. De samenwerking met Boge is een vanzelfsprekende 
keuze. Ons beider streven naar kwaliteit, in alle facetten van het product 
en de dienstverlening, maakt ons tot ideale partners. Onze klanten 
profiteren dagelijks van deze samenwerking door de zekerheid van 
professioneel advies, deskundig onderhoud en gedegen apparatuur met 
de hoogst mogelijke productkwaliteit. 

 Van advies tot installatie
De aanschaf van persluchtapparatuur vergt een deskundige kijk op het 
productieproces. Onze engineers hebben deze kijk en berekenen aan 
de hand van diverse metingen welke capaciteit en welk type het best 
aan uw vraag beantwoordt. De levering en installatie van de nieuwe 
apparatuur heeft geen gevolgen voor het productieproces. Door het 
gebruik van vervangende lucht kan dit proces, zonder onderbreking, 
normaal doorlopen. 

 Onderhoudscontract
Storingen en mankementen vormen een onwenselijke en kostbare 
onderbreking van een productieproces. Periodiek onderhoud sluit de 
kans hierop voor een belangrijk deel uit. De onderhoudscontracten van 
Arentis bieden de volgende zekerheid;

•	 tijdig	en	vakkundig	preventief	onderhoud	

•	 24-uur	service,	7	dagen	per	week,	bij	onverhoopte	storingen	door 
 eigen storingsdienst

• vervangende lucht bij onderhoud en calamiteiten

•	 kostenmanagement	door	vooraf	gestelde	voorwaarden

•	 op	tijd	inzicht	in	een	veranderende	persluchtbehoefte

 Syndus Group
Arentis industrial equipment is onderdeel van de Syndus Group. 
Deze groep bewijst dagelijks haar kracht als professionele allrounder. 
Zo beschikt de Syndus Group over een complete vloot verticale en 
horizontale transportmiddelen en een totaalpakket aan industriële 
gereedschappen en machines. Onze klanten hebben dagelijks profijt 
van de synergie die hierdoor ontstaat.


