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BLEYENBERG ZORGT ÓÓK VOOR HET ONDERHOUD

Onderhoud op gezette tijden

Hoe vooruitkijken 
geweldig loont.

Waarom onderhoud met een onderhoudscontract van Bleyenberg?
U bespaart er gegarandeerd kosten mee. Incidenteel onderhoud pakt 

altijd duurder uit. Een reparatie is nu eenmaal ingewikkelder dan op 

tijd voorzorgsmaatregelen maatregelen nemen. Onze onderhouds

monteur weet precies waar hij op moet letten. Intussen kan het werk 

op uw bedrijf gewoon doorgaan.

Verstandig zakendoen is ook: er op tijd bij zijn.  
    Veiligheid: uw personeel werkt veilig.

    Bedrijfszekerheid: veel minder kans op storingen.  

 De werkprocessen gaan altijd door.

    Geen zorgen meer: uw totaalleverancier Bleyenberg inspecteert,  

adviseert en handelt merkonafhankelijk voor al uw toegangen,  

inclusief het hekwerk.

    Rendement: onderhoud voorkomt onnodig dure reparaties.  

Onderhoud loont.

Waarom Bleyenberg Deurservice?
   Dé specialist op het gebied van bedrijfs- en garagedeuren

    De voordelen van ‘altijd dichtbij’

    24/7 storingsdienst  - prettig idee, maar zelden nodig  
bij systematisch en doordacht onderhoud.

    Alle soorten typen hekken, poorten en toegangsdeuren -  
automatische schuifdeuren, draaideuren, branddeuren,  

tochtdeuren, snelsluitsystemen.

    Topkwaliteit die de investering rendabel maakt:  
praktisch, economisch, kostenbesparend.
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GARAGEDEUREN  BEDRIJFSDEUREN  AANDRIJVING VAN  
HEKKEN EN POORTEN  BRANDDEUREN.

Bleyenberg Deurservice kent de weg in Noord-Nederland. Daarmee 
bedoelen we niet alleen dat we razendsnel hulp kunnen bieden, maar ook 
dat we de taal van de regio spreken, weten hoe onze klanten hier over 
hun deuren denken. Een goed verhaal over merken, typen, slimme inno-
vaties, veiligheidseisen, soepele systemen en flexibele  toepassingen, het 
mág best, maar samengevat zijn we het met u eens: “Een deur moet 
goed open en dicht gaan, betrouwbaar zijn, moet heel lang doen waar 
hij voor aangeschaft is en mag geen kostenpost worden.”  

HET ONDERHOUDSCONTRACT. 
Zo werkt Bleyenberg aan zekerheid, gemak én verlenging van de levensduur van deuren.  

Met een onderhoudscontract komen we heel regelmatig bij u langs voor een grondige 

inspectie. U kunt het contract altijd weer opzeggen, zonder verdere verplichtingen.

WAT MAG U ALLEMAAL VERWACHTEN VAN EEN  
ONDERHOUDSBEURT OP GEZETTE TIJDEN?
De Bleyenberg onderhoudsmonteur doet precies wat nodig is. Zijn checklist is gebaseerd 

op jarenlange ervaring met  storingsrisico’s en kwaliteitsbehoud. Wat zeker meespeelt: 

gezond verstand, plus een snelle  beoordeling van situatie en soort gebruik in uw  

specifieke geval.

 

FUNCTIONALITEIT & OPHANGING:  Alles wordt nauwkeurig geïnspecteerd:  loopwerk, 

scharnieren, rubbers en  looprollen, elektrische verbindingen en micro schakelaars, de 

4-puntsophanging. Sluit de deur nog goed af en is alles perfect waterpas? Opnieuw goed 

afhangen en bijstellen voorkomt gegarandeerd slijtage; de bediening is weer ‘als nieuw’.

HANG- EN SLUITWERK:  Belangrijk: bijhouden. Onderdelen worden gesmeerd volgens 

de instructies van de leverancier. Functioneert het deurbeslag nog naar  behoren? Als het 

nodig is, even goed bijstellen of kleine reparaties uitvoeren, ter voorkoming van erger.

BEDIENING - ELEKTRISCH OF MET DE HAND: We controleren alles en stellen waar 

nodig bij. Denk aan aandrijving, ophanging, vergrendeling, veerspanning en beveiliging. 

VEREN & SYSTEEM GELEIDERAILS: Vertonen de veren haarscheurtjes of  breuken, 

zijn de kabels en lagerplaten nog in optima forma? We grijpen in voordat het gevaarlijke 

situaties oplevert. Alles in orde en veilig? Veren en  veerspanning zoals ze  bedoeld waren? 

We vetten asjes,  geleiderollen en torsieveren in,  zodat ze weer maanden soepel meedraaien. 

DEURPANELEN & BEGLAZING: Controle op schade, breuken of barsten.  

Soms gemakkelijk te verhelpen, ‘nu we er toch zijn’.

VOORUITKIJKEN - OBJECTIEF ADVIES: U krijgt een overzichtelijk inspectierapport.  

Direct reuze handig voor uw Arbo en Verzekering. Alles in orde. Als de monteur het  

verstandig vindt, vermeldt hij er bij: “Nu nog helemaal niet nodig, maar denk op termijn 

ook aan de volgende verbeterpunten ...”
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