SERVİS ENFORMASYONU
Kiracılar merkezi sizin için hizmet vermektedir!
Kira sözleşmesi ile ilgili bütün konuları UWS şirketinin Neue Straße
104 adresindeki kiracılar merkezinde şahsen konuşarak ve direkt
olarak halledebilirsiniz!
DWS ziyaretinizi memnuniyetle karşılayacaktır!
ÇALIŞMA SAATLERİ

DANIŞMA SAATLERİ

Pzt. – Cu.

Saat 8:00 – 12:30

Pzt.

Saat 8:00 – 12:30

Pzt. – Çarş.

Saat 13:30 – 16:30

Perş.

Saat 13:30 – 18:00

Perş.

Saat 13:30 – 18:00

ve randevu alınarak

Neue Straße 104
89073 Ulm
T 0731 161-7576

Isınma masrafları
tasarrufu
Küflenmeyi önleyin, rahat edin

Yaklaşık 10 dakika düzenli olarak
darbeli bir şekilde havalandırın

ISINMA MASRAFLARI TASARRUFU
Küflenmeyi önleyin, rahat edin

Doğru ısıtma ve havalandırma, para tasarrufu ve rahat hissetme için
doğru iklim sağlar ve küf mantalarının oluşmasını önler. Yemek pişirme,
duş alma ve uyku esnasında nemlilik oluşmaktadır. Kullanımdan sonra
bu odaların nemli, kullanılmış havanın yerini kuru ve temiz hava ile
değiştirmesini sağlayacak şekilde havalandırılmaları gerekir. Yemek
pişirme ve duş alma esnasında rutubetin evin tamamına dağılmasını
önlemek için kapıları kapalı tutun.

Duvar ile mobilaya
arasında 10 cam mesafe

ÖNEMLİ TAVSİYELER:
Sürekli havalandırma yerine darbe şeklinde
havalandırma
Soğuk ve yağmurlu havalarda da sabahları ve
akşamları yaklaşık 10 dakika çaprazlamasına
havalandırma.

Kendini rahat hissetme ısısı
Oturma odasında 20 °C,
Yatak odalarında minimum 18 °C.
Oda ısısı ne kadar düşük ise, o kadar sık
havalandırma gereklidir.

Duvarlara hava verin
Mobilyalarınız ile duvar arasında 10 cm mesafe
bırakın. Mobilyaların duvara çok yakın durması halinde hava sirkülasyonu meydana gelmez – bilhassa
dış duvarlarda küflenme meydana gelmektedir

Geceleri ve tatil esnasında
Kalorüfeleri asla tam olarak kapatmayın.
Kullanılmayan odalar da dahil olarak bütün odaları
eşit olarak ısıtın. Odaların devamlı tam olarak
soğuması ve tekrar ısıtılması pahalıdır.

Kalorifer peteklerinin boşluğa ihtiyacı vardır
Kalorifer peteklerinin önüne mobilya, zemine
kadar uzun perde ve kalorifer peteği kaplaması
yerleştirmeyin. Peteklerin serbest olması durumunda
hava iyi bir şekilde sirkülasyon yapacak ve ısı
tıkanıklığı meydana gelmeyecektir.

