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ATAG SelectDealer voor de regio Oosteeklo

Even voorstellen: Peko Installations

PEKO Installations BVBA

Ertveldesteenweg 67 - 9968 Oosteeklo

0472 64 18 23

peter@pekoinstallations.be

Peko Installations bvba is sinds 2012 actief als 

verwarmingsspecialist en sinds 2014 aan de 

slag als Atag SelectDealer vanuit zijn vestiging 

in Oosteeklo. Een vertrouwd adres in de regio 

als installateur van cv-oplossingen op maat van 

de klant, aangevuld met alternatieve energie. 

Neem even de tijd voor een kennismaking. Dit 

kan ook voor jou de stap betekenen naar een 

optimaal verwarmingscomfort tegen minimale 

energiekosten, en dat voor vele lange jaren … 

Zoals alle SelectDealers volgde Peko Installations 

een aantal doorgedreven trainingen en opleidingen 

waardoor hij zich een echte ATAG specialist 

mag noemen op wie je als gebruiker niet alleen 

kunt rekenen voor een degelijk advies maar ook 

en vooral voor een perfecte dienstverlening, 

gedurende vele lange jaren. Want niemand kent je 

ATAG installatie beter dan je ATAG SelectDealer. En 

niemand biedt je zoveel voordelen…

HET BELANG VAN DE KLANT  
VÒÒR ALLES!

“Als SelectDealer werk je met degelijke producten, 

zeg maar de beste op de markt, en word je ook 

100% door ATAG ondersteund. Je stapt naar de 

klant met een totaalpakket: doordachte producten 

en oplossingen, een ruime keuze, en vooral een 

fantastische garantie tot 15 jaar.”

Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk 

de keuze van de juiste verwarmingsoplossing, 

afgestemd op jouw woon- of werkomgeving. 

Wat verlang je van je verwarming? Gaat het om 

een kleine of grote woning? Een bedrijfspand? 

Eén of meerdere appartementen? Nieuw- of 

vernieuwbouw? Een energieneutrale of een 

passiefwoning? 

“We helpen iedereen bij het in kaart brengen van 

de comfortabelste en voordeligste oplossing om 

een woning of bedrijfspand te verwarmen en van 

warm water te voorzien. Het belang van de klant 

staat in alles voorop.”

TOPSERVICE TOT IN  
DE KLEINSTE DETAILS

“Een systeem mag nog zo top zijn. Het werkt 

pas optimaal als je ook oog hebt voor de details, 

niet alleen bij de installatie ervan, maar ook bij 

het onderhoud en eventuele herstellingen. Een 

professionele aanpak, goede prijsafspraken en 

een tot in de puntjes verzorgde na verkoopservice. 

Het hoort allemaal bij de dienstverlening die je van 

je ATAG SelectDealer mag verwachten.”

JE SELECTDEALER HAALT HET  
BESTE UIT JE CV-VERWARMING

Zo kan je optimaal profiteren van de hoogste 

rendementen. En àls er een probleem is … 

“… dan hoeft de klant maar even te bellen. 

We staan dag en nacht klaar om de mensen 

uit de nood te helpen. Maar gelukkig komen 

grote problemen zelden voor. Elke ATAG ketel 

is in de fabriek uitvoerig getest. En ook alle 

randapparatuur voldoet aan de hoogste 

kwaliteits- en veiligheidsnormen. Dat maakt je 

werk als SelectDealer ook zo boeiend. De zekerheid 

dat je steeds de beste oplossing kan bieden. En 

dat ATAG altijd weer met onverwachte innovaties 

voor de dag komt.” 

� Wil je graag weten wat ATAG verwarming ook 

voor jou kan betekenen? Een afspraak maken 

met je ATAG SelectDealer voor advies? 

 Aarzel dan niet om hem te contacteren!

PEKO  
INSTALLATIONS


