KLINGER INDUSTRIËLE
DEURSYSTEMEN
Omdat effectiviteit gewoon het meeste oplevert...

6 REDENEN OM VOOR
DE DEURSYSTEMEN VAN
KLINGER TE KIEZEN:

»
»
»

Optimale klimaatbeheersing
Aanzienlĳke energiebesparing
Bescherming tegen stof,

HAAL MEER UIT EEN DEUR

vocht, kou en tocht

»
»
»

Minder geluidshinder
Betere arbeidsomstandigheden

KLINGER biedt een optimale oplossing voor iedere bedrĳfssituatie. Of

Minder ziekteverzuim

het nu gaat om een magazĳn, een expeditieruimte, de productieruimte of
een transport(baan) systeem. Een oplossing afgestemd op uw wensen
en uw budget. En bovenal: wat levert het op? Wĳ bespreken met u alle
mogelĳkheden om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

UITGEBREID PAKKET
KLINGER vertegenwoordigt in Nederland diverse fabrikanten. Deze
produceren op basis van vele tientallen jaren internationale ervaring een
zeer uitgebreid programma industriële deursystemen en bĳbehorende
bedieningssystemen. Het combineren van uiterst degelĳke constructies
met de modernste besturings- en bedieningstechniek, heeft producten tot
gevolg die in de harde praktĳk uitblinken door veiligheid, betrouwbaarheid,
efficiency en onderhoudsvriendelĳkheid. Omvang en veelzĳdigheid van ons
programma maken het mogelĳk dat voor nagenoeg iedere situatie een
technisch en budgettair optimaal passende oplossing kan worden geboden.
Het is daarom niet verwonderlĳk dat vele Nederlandse bedrĳven na gedegen
onderzoek voor industriële deursystemen van KLINGER kiezen. Onze
industriële deursystemen worden gefabriceerd aan de hand van de zeer
hoge eisen die de praktĳk stelt.
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BETROKKEN MONTEURS
Het succes van onze kwaliteitsdeuren valt of staat met de wĳze waarop
de deur wordt gemonteerd en onderhouden. Wĳ begrĳpen als geen
ander dat storingen en defecten bedrĳfsprocessen kunnen stagneren
en nadelige gevolgen kunnen veroorzaken. Daarom werken wĳ alleen
met zeer ervaren en betrokken ‘eigen’ service- en montage-teams die
door heel Nederland inzetbaar zĳn. En als het nodig is mag u van onze
servicedienst dan ook verwachten dat zĳ snel ter plekke zĳn. Vierentwintig
uur per dag, zeven dagen per week. KLINGER is VCA**, NEN-EN ISO
9001 en NEN-EN ISO 14001 gecertificeerd en al onze monteurs zĳn
minimaal VCA-Basis opgeleid.

ONDERHOUD
Door preventief onderhoud te laten plegen, kunnen mogelĳke storingen
vroegtĳdig worden opgemerkt. Dit bevordert uw bedrĳfszekerheid en
behoedt u van een onnodig hoge kostenpost. Ook het afsluiten van een
service en onderhoudscontract biedt vele voordelen. Bĳ een storing of een
defect heeft u altĳd voorrang op onze hulp. Op deze manier heeft u langer
plezier van uw investering.

deuren@klinger.nl
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