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Javo innovaties op de IPM
We blijven doorontwikkelen en laten u graag op de IPM in Essen

zien wat onze laatste innovaties zijn. U vindt er een selectie uit ons

brede assortiment en tonen de volgende nieuwe machines:

De Javo Matrix is speciaal ontwikkeld voor het vullen van potten in

trays. Uniek aan deze machine is de mogelijkheid om twee

verstekpatronen tegelijk te verwerken. Door twee of zelfs drie trays in

één beweging door de machine te brengen is een capaciteit van

1.200 trays per uur mogelijk. Lees meer

De Javo Plus M2.0 is de opvolger van de Javo Plus Medium. Deze

nieuwe potmachine is geschikt voor potten van 10 tot 32cm (12 liter)

en kan ook dubbelwerkend worden uitgevoerd. De Javo PLus M2.0

uitermate geschikt voor het grondnavulsysteem. Lees meer
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Beursaanbieding - 2 jaar garantie

Tijdens de IPM heeft Javo een speciale aanbieding. Bestel uw nieuwe

machine vóór eind februari en profiteer van 24 maanden garantie.

Javo biedt standaard 1 jaar garantie. Bestelt u tijdens de beurs of vóór

eind februari een nieuwe Javo machine, dan bieden wij u een jaar extra

garantie. Vraag op de IPM naar de voorwaarden.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, maar heeft u wel

interesse in deze aanbieding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Neem contact op

Verlaagde voorrijkosten

 monteurs Javo heeft haar voorrijkosten aangepast. Dit houdt in dat u

in de meeste gevaleln profiteert van gunstigere voorrijkosten.

Het servicenetwerk van Javo breidt zich snel uit. Onze vakkundige
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servicemonteurs wonen en werken steeds vaker regionaal. 

Zo profiteren regio Westland, regio Boskoop en de Bollenstreek van een

voorrijtarief van €22,50 als de regiomonteur langskomt. Bij spoed-

klussen, niet door de regiomonteur uitgevoerd, wordt een tarief van €45,-

berekend. 

Voor het overige deel van Zuid-Holland en de omgeving van Amstelveen,

De Kwakel, Rijsenhout en Kudelstaart geldt een tarief van €45,- en wordt

niet meer per km afgerekend. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze service

coördinatoren. Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 7.30u en 17.00u.

Nieuwe website

Vanaf nu vindt u meer filmpjes, foto's en informatie van onze machines

online. 

Daarnaast is javo.eu nu ook geschikt voor uw telefoon of tablet.

Bent u nieuwsgierig wie u aan de telefoon hebt of hoe die monteur ook

alweer heet? Op onze site zijn foto's van al onze collega's te vinden.

Bekijk onze nieuwe website
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