doorsystems is kwaliteit,
dat merkt, ziet en voelt u!

Kwaliteits producten, snelle leveringen en scherpe prijzen is wat u van ons kan en mag
verwachten.
15 jaar ervaring staat garant om u ook na de aanschaf te garanderen van een goede
keuze.
Naast onze deuren uit eigen productie bieden wij tevens onderhoud en service op al uw
bedrijfsdeuren van een ander merk.
Eventuele storingen kunt u 24 per dag doorgeven op ons algemeen servicenummer:
+31 (0)297 255 315 en u wordt kordaat verder geholpen.

Ondernemingsweg 90
1422 DZ Uithoorn
Telefoon
Fax
service

+31 (0)297 293 806
+31 (0)297 534 049
+31 (0)297 255 315

Alg. informatie
Servicedienst

: verkoop@doorsystems.nl
: service@doorsystems.nl

www.doorsystems.nl
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industriedeuren

Doorsystems heeft een uitgebreid aanbod aan Industriedeuren waaronder
overheaddeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en speciale deur constructies.
Het afsluiten van grote openingen (tot 100m2) alsmede meer gangbare
openingen is voor ons geen uitdaging.
Uw wensen qua uitvoeringen vertalen wij graag in een Tailor Made Product

i n dus t r i e de ur e n

industriedeuren

tochtwerende deuren

Klimaat beheersing is tegenwoordig een “hot”-item en niet weg te denken
uit een goede bedrijfsvoering. Wij denken dan ook met u mee. Niet voor niets
bespaart u met onze tochtdeuren jaarlijks op uw exploitatiekosten. Bovendien
dragen onze deuren ook bij aan een lager ziekte verzuim en
minder energieverbruik. Onze deuren verdienen zich letterlijk terug. Wij leveren snelroldeuren, snelvouwdeuren, pendeldeuren, industrie- en
strokengordijnen.

brandwerende deuren

Al onze brandwerende deuren worden ontwikkeld en geproduceert conform
de desbetreffende wetgevingen en normeringen. De deuren voldoen dan ook
aan de geldende Nederlandse (NEN 6069) of waar nodig europese
voorschriften (EN 1634-1). Ons programma brandwerende deuren bestaat
uit brandwerende rol–, draai-, schuif-, overheaddeuren en brandschermen.
Wij leveren deuren tot wel 240 minuten brandwerend! Vraag ook eens naar
onze brandschermen als voordeliger alternatief...

dock equipment

Docklevellers, Dockshelters, Fidelity, Wielgeleiders etc.
Doorsystems biedt u een compleet aanbod van laad- en lossystemen voor
nagenoeg elke situatie, kwaliteits producten waar u en uw klanten op
kunnen bouwen.
Doorsystems werkt hiervoor samen met een gedegen partner met meer
dan 30 jaar praktijk ervaring. Kijk ook eens op onze website
www.doorsystems.nl voor meer informatie en om onze bedrijfsfilm te
bekijken. Het zal u verrassen.

garagedeuren

Voor de particuliere markt zijn vele keuzes mogelijk. Van kantel-deuren
tot sectionaal deuren, van zij-waartse deur tot uw eigen ontwerp. Wat te denken van uw eigen garagedeur in dezelfde uitstraling als uw voordeur! Vele
mogelijkheden bestaan die onze partner u graag persoonlijk komt
toelichten.
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