SERVICE &
ONDERHOUD

MET ONZE SERVICE
BLIJFT UW DEUR IN
Metaflex Isosystems B.V. is producent en
leverancier van deuren voor zowel de food- als de
medisch- en farmaceutische sector. Naast een
productiefaciliteit heeft Metaflex ook een montageen serviceafdeling met eigen monteurs en beschikt
zij naast gekwalificeerde commercieel technische
adviseurs over een uitgebreid projectbureau om
fabricagegereed te maken. Ook speciale machineomkastingen en andere specials worden in de eigen
fabriek in Aalten geproduceerd.
Metaflex heeft een enorme ervaring in het installeren
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van deuren alsmede reparatie en onderhoud ervan.
Wij hebben een goede landelijke dekking en zijn in

SE R VIC E

ONDER H OUD

alle klantspecifieke producten uit te werken en

staat snel ter plekke te zijn wanneer dit nodig is. Juist
omdat snelheid voor u belangrijk kan zijn, juist omdat
u van een kwaliteitsleverancier een optimale service
mag verwachten.

TOPCONDITIE

Het ongestoord laten verlopen van uw bedrijfsprocessen stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit
van uw deuren en isolatiepanelen. Ons klantgerichte
team staat garant voor het optimaal functioneren
van uw deuren. Dankzij maatwerk op het gebied van
service en onderhoud heeft u zelf vrijwel nergens
geen omkijken meer naar.

Met het afsluiten van een
onderhoudscontract beperkt
u risico’s en de kansen op
storingen
Wilt u uw deuren jarenlang in topconditie houden?
Met het afsluiten van een onderhoudscontract weet

Kies voor de zekerheid van
geregistreerd onderhoud

u zeker dat uw deuren door specialisten periodiek
worden gecontroleerd en onderhouden. Zo beperkt u

Na iedere onderhoudsbeurt krijgt u van onze service-

de risico’s en kansen op storingen tot een minimum.

medewerker een heldere rapportage. Met deze

En u houdt de kosten binnen de perken.

rapportage heeft u altijd inzicht in het uitgevoerde
onderhoudswerk en voldoet u tevens aan de eisen
van de Arbeidsinspectie.

Preventief onderhoud:
voorkomen is nog altijd beter
dan genezen

Wanneer is uw
aansprakelijkheid gedekt?

Met een onderhoudscontract kunt u de levensduur
van uw deuren en isolatiepanelen aanzienlijk

Als eigenaar/gebruiker van een elektrische schuif-

verlengen. Door het tijdig opmerken van schade of

of draaideur wordt u geacht onderhoud te laten

slijtage worden dreigende problemen en onveilige

verrichten om onveilige situaties te voorkomen.

situaties voorkomen en waar mogelijk direct opgelost.

In het kader van de Arbowet kan de Arbeidsinspectie

Desgewenst krijgt u van onze specialisten een

u bij een eventueel ongeval vragen naar het

vervangingsadvies, zodat u ruim van tevoren weet

onderhoudsregister. Is het onderhoud van uw deuren

waar u aan toe bent.

vastgelegd in het onderhoudsregister en volgens de
CE-norm door onze service goedgekeurd, dan is uw

Bij een onderhoudscontract
krijgt u voorrang bij
storingen en schades

ling zijn geïnventariseerd, weten deskundige service-
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monteurs hoe eventuele storingen en reparaties
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Indien uw deuren compleet door onze serviceafde-

ONDER H OUD

aansprakelijkheid in principe gedekt.

aangepakt moeten worden. U wordt met voorrang
behandeld bij storingen en reparaties, als u in het
bezit bent van ons onderhoudscontract.

Uw onderhoud compleet
uitbesteden… dan heeft u
geen omkijken naar uw
deuren
Desgewenst kan onze serviceafdeling de zorg voor
het totale deurenpakket van A tot Z van u overnemen. Controle, onderhoud, registratie, reparatie...
Onze serviceafdeling voert alles volgens afspraak
uit. Tegen een afgesproken prijs. En u heeft nergens
omkijken naar.

Alleen met originele
onderdelen is uw kwaliteit
gegarandeerd
Bij een deur of isolatiepaneel horen uiteraard de
originele onderdelen. Wij werken uitsluitend met
vervangingsonderdelen uit ons eigen leveringsprogramma. Met onze service is de kwaliteit van
onderhoud en reparatie dan ook gegarandeerd.

Het voordeel van onze
service op een rij:
• Dreigende problemen en storingen worden
vroegtijdig ontdekt
• Voorrang bij storingen en reparaties
• Uw aansprakelijkheid is gedekt bij geregistreerd
onderhoud

Metaflex Isosystems BV
Postbus 300

• Verlenging van de levensduur van uw deur

7120 AH Aalten

• Voorkomt onnodig energieverlies, het stoppen

Ambachtsstraat 11

van het bedrijfsproces en de gevolgschade door
storingen
• Speciaal voordeeltarief
• Vaste onderhoudsplanning
• Originele onderdelen gebruikt
• Waarborging veiligheid voor mens en machine

7122 MP Aalten
T +31 (0)543 477 333
T +31 (0)543 477 222
E sales@metaflex.nl
I www.metaflex.nl

