ONDERHOUD IS BEHOUD. REGEL HET BIJ DEM.
Geachte heer/mevrouw,
Het maaiseizoen loopt weer ten einde. Tijd dus om maatregelen te nemen en uw tuinmachine een jaarlijkse onderhoudsbeurt te geven.
DEM bv kan dat uitstekend voor u verzorgen. Wij zijn een gecertificeerd VA-keuringsbedrijf waardoor u verzekerd bent dat uw machine
optimaal en vooral ook veilig blijft functioneren.
Wij repareren en onderhouden alle bekende merken tuinmachines (gazonmaaiers, robotmaaiers, 2-4 wieltractoren, frezen, waterpompen,
stroomaggregaten, kettingzagen, versnipperaars, bosmaaiers enz.). Zowel particuliere als professionele machines. Wij beschikken over
een moderne gespecialiseerde reparatie/-service afdeling en uitstekend opgeleid en ervaren personeel.
Onderstaand een leidraad voor wat wij bieden bij gazonmaaiers.
Voor het halen en brengen zijn 2 mogelijkheden:
1. U brengt en haalt uw machine zelf.
2.	U laat de particuliere machine door ons halen en brengen.
Ongeacht de plaats in Friesland bedragen de kosten hiervoor
slechts € 15,- inclusief BTW, exclusief Waddeneilanden.
Onze opslagruimte is te klein om alle machines tegelijk
op te halen, de laatste machines worden in februari gehaald.

Opgaaf voor 16 december 2018!

Reageer vóór 16 december
en ontvang een

GRATIS
BLADGRIJPER!

Maak een afspraak
via www.dem.nl

Met vriendelijke groet,
DEM bv

ROBOTMAAIERS		

WINTERONDERHOUD

Een winterbeurt bestaat uit:
• Reinigen
• Vervangen maaimessen

•
•

Sterk door veelzijdigheid

ACCU- OF ELEKTRISCHE CIRKELMAAIER
Een winterbeurt bestaat uit:
• Schoonmaken van de machine
• Afstellen/smeren evt. bedieningskabels

€ 119,-

INCL. BTW*

Uitlezen computer + software update
Smeren draaiende delen
WINTERONDERHOUD

€ 49,-

INCL. BTW*

• S
 lijpen en balanceren van het maaimes
• Isolatiewaarde meten i.v.m. veiligheid (NEN3140)
WINTERONDERHOUD
+ E 15,- voor machines
met wielaandrijving

BENZINE CIRKELMAAIER		
Een winterbeurt bestaat uit:
• Schoonmaken van de machine
• Controle en schoonmaken luchtfilter
• Afstellen/smeren bedieningskabels

•
•
•

BENZINE ZITMAAIER		

€ 99,-

INCL. BTW*

 ervangen motorolie en bougie
V
Slijpen en balanceren maaimes
Algehele inspectie machine

WINTERONDERHOUD

Een winterbeurt bestaat uit:
• Schoonmaken van de machine
• Controle/afstellen v-snaren
• Afstellen/smeren bedieningskabels

•
•
•
•

€ 199,-

INCL. BTW *

 ervangen motorolie, motoroliefilter en bougie(’s)
V
Controle van alle luchtfilters
Slijpen en balanceren maaimes(sen)
Algehele inspectie machine

* M
 ochten we tijdens het uitvoeren van de omschreven werkzaamheden schades of reparaties ontdekken, dan krijgt u vooraf een
prijsopgaaf van de te verwachten kosten. Luchtfilters worden indien nodig zonder melding vervangen.
Leeuwarden

Rinsumageest

Jupiterweg 36
8938 AE Leeuwarden
Tel. 058 - 288 24 55
Fax 058 - 288 25 93

Van Aylvaweg 42
9105 KT Rinsumageest
Tel. 0511 - 42 19 41
Fax 0511 - 42 40 35

Volg ons via
www.twitter.com/DEMbv

www.dem.nl

Reinigingsmachines
RE 109 HOGEDRUKREINIGER

RE 129 PLUS HOGEDRUKREINIGER

Werk comfortabel dankzij de

Werk snel en in alle comfort met

telescopische en ultralichte hand-

deze krachtige hogedrukreiniger.

greep, de snelkoppeling aan de

Een hogedrukslanghaspel met

aansluiting voor hoge druk en de

extra oprolhulp, 9 m lange

duurzame textielslang van 7 m.

hogedrukslang met stalen

De inklapbare voorklep biedt

bewapening en houders

opslagruimte voor sproeiers.

voor accessoires zoals

De stroomkabel bergt u snel

een roterende wasborstel

weg met de draaibare

en een vlakke textielslang

stroomkabelhouder.

maken u het werk
gemakkelijk.

9
E 26

*

9
E 43

*

STRALEND PAD, TERRAS
EN AFSLUITING IN EEN
HANDOMDRAAI
Maak eenvoudig uw tuinpad, terras en muren
schoon met een hogedrukreiniger! Wees wel
voorzichtig met houten oppervlakken en tegels
met vuilwerende coating. Hout kan ruw worden
en de coating kan beschadigd worden. Zet bij dit
materiaal de hogedrukspuit op een lage stand en
houd voldoende afstand. Door een vlakreiniger
aan te sluiten kan u zowel horizontale als
verticale vlakken spatvrij reinigen. Handig in de
buurt van ramen die tot op de grond komen
bijvoorbeeld. Als uw hogedrukreiniger moet overwinteren in het tuinhuis, zorg dan dat er geen
water in achterblijft. Zo voorkomt u vorstschade
aan de machine.

STIHL
HOGEDRUKREINIGERS
OPGERUIMD
STAAT NETJES

* De aangeduide prijzen zijn de door de fabrikant aanbevolen
verkoopprijzen in EURO.

