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Kattojen kunnostaminen kannattaa aina!
Enkopur® -sertifiointikoulutukset
syyskuussa 2017
Enkopur-asennuksia tehdään aktiivisesti
eri puolella Suomea. Kysynnän tyydyttämiseksi haluamme kouluttaa uusia asentajia
Suomeen. RoofTech järjestää säännöllisesti
Enkopur-kursseja sekä uusille asentajille että
täydennyskoulutuksia jo aiemmin koulutetuille sertifikaatin voimassaolon varmistamiseksi.
Seuraavat koulutuspäivät ovat Espoon
Kilossa toimistollamme:
• pe 8.9.2017 klo 8-12
• ma 18.9.
klo 12-16
• pe 29.9.
klo 8-12

Kurssit ovat maksullisia ja sisältävät koulutuksen, harjoitustyöt, testit ja sertifikaatit.
Aiemmin koulutukseen osallistuneet henkilöt
saavat päivityskoulutuksensa puoleen hintaan (- 50 %).
Kysynnän mukaan järjestämme myös räätälöityjä kursseja yrityskohtaisesti useammalle
ihmiselle - myös eri puolilla Suomea. Paikallista koulutusta on saatavissa Turussa ja
Oulussa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse
info@rooftech.fi tai soittamalla toimistollemme numeroon (0400) 188 796.

SammalNauha – loistotuote pitämään kasvuston poissa katoilta
Maahantuomamme SammalNauha pitää
kattonne puhtaina kasvustosta kymmeniä
vuosia oikein asennettuna. Tämä on oiva
tuote viimeistellä kattoprojektinne erityisesti
tiili- ja huopakatoilla. Tuote on edullinen ja
käyttökokemukset todella hyviä.
Lataa tuote-esite tästä!

www.enkopur.fi
RoofTech on tuonut markkinoille nettipalvelun, jonka avulla pyritään löytämään uusia
asiakkaita E-Team kumppaneillemme Enkopur® ja muille edustamillemme tuotteille
koko Suomessa.
Katso, että yrityksesi tiedot ovat ajan tasalla
ja ole yhteydessä toimistoomme mikäli tietosi eivät ole ajan tasalla: www.enkopur.fi

RoofTechin Tekninen Asiakaspalvelu opastaa ja auttaa
Teknisen asiakaspalvelumme Mika Nuortio
kouluttaa ja opastaa asennusliikkeitä käyttämään oikein Enke-Werkin ja LUX-topin
tuotteita. Mika opastaa asentajia arvioimaan
kattohankkeita ja tarvittaessa osallistuu
huoltoprosessiin kanssanne.
Ottakaa Mikaan yhteyttä kun tarvitsette
neuvontaa RoofTechin tuotteiden käytössä.
Mika on tavoitettavissa numerosta 040 821
9527 ja sähköpostitse mika.nuortio@rooftech.fi.
Mika Nuortio

Jälleenmyyjämme ja noutovarastomme palvelevat
Enke-Werkin tuotteita on saatavissa jälleenmyyjiltämme Helsingissä, Vantaalla, Turussa,
Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Oulussa sekä RoofTechin varastolta Espoon Kilossa.
RoofTechin toimisto ja noutovarasto palvelee teitä arkipäivisin klo 8:00-16:00 Espoon Kilonkallio 5:ssä. Yhteystietomme ovat puhelin 0400 188 796 tai sähköposti info@rooftech.fi.
Avustamme teitä mielellämme myynnintuessa ja RoofTechiltä on saatavissa tuote-esitteitä
ja muutakin myynnin tukimateriaalia pyytäessänne. Lisäksi olemme kiinnostuneita osallistumaan kanssanne paikallisiin messuihin, alan tapahtumiin ja isännöitsijätapaamisiin erikseen niin sovittaessa. Hyödyntäkää tämäkin palvelu kanssamme!
Sähköisesti tilauksenne voitte toimittaa sähköpostiimme tilaukset@rooftech.fi.

Tuotteitamme ovat mm.
• Enkopur® – takuutivistykset
• Enke Arctic Seal – tiivistysmassa
• Enke Multi Protect – ruostesuojamaali
• Enkonol® - paksupinnoite huopakattojen elinkaaren pidentämiseen
• Reflektol - katon pintalämpötilan alentamiseen
• Enkolit® - peltiliima, kaikille rakennusten suojapellityksille
• LUX-top® - putoamissuojakset
• SammalNauha – ehkäisee kasvuston syntymistä tiili- ja huopakatoille
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