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   Bedrijfsdeuren

   Garagedeuren

   Levering en montage

   24/7 service en onderhoud

    Aandrijving van hekken 

en poorten

   Bedieningssystemen

De juiste keuze voor een goede deur. 
Die kun je alleen maken met

de échte 
deurspecialist



   BEDRIJFSDEUREN

   GARAGEDEUREN

   LEVERING EN MONTAGE

   24/7 SERVICE EN ONDERHOUD

   AANDRIJVING VAN HEKKEN EN POORTEN

   BEDIENINGSSYSTEMEN

Bleyenberg Deurservice kent de weg in Noord-Nederland. Daarmee be-

doelen we niet alleen dat we razendsnel hulp kunnen bieden, maar ook 

dat we de taal van de regio spreken, weten wat onze klanten belangrijk 

vinden. Een goed verhaal over merken, typen, slimme innovaties, veilig-

heidseisen, soepele systemen en flexibele toepassingen, het mág best, 

maar samengevat zijn we het met u eens: 

“Een deur moet goed open en dicht gaan, moet heel lang doen 

waar hij voor aangeschaft is en mag geen kostenpost worden.”  
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Zeker weten dat alles klopt:  het assortiment, 

de keuzemogelijkheden, plus de verhouding 

prijs-kwaliteit. U mag rekenen op het  perfecte 

advies op maat. Vast uitgangspunt daarbij: 

als het maar topkwaliteit oplevert. Bleyenberg 

Deurservice voert het allemaal zelf uit: opmeten,  

levering, montage, onderhoud & service. 

Ons team heeft er ruime ervaring mee:  deuren, 

plus de systemen om ze vlot te openen en weer 

solide te sluiten. En dat zie je in de praktijk, overal 

waar deuren mooi en betrouwbaar moeten zijn 

en probleemloos moeten functioneren.



WAT VOOR DEUR WIL IK?
Bleyenberg Deurservice heeft een heel breed assortiment. Deuren die 

‘alles kunnen’ wat u nodig hebt. Ze kantelen, rollen of vouwen. In delen 

(‘sectionaal’), ruimtebesparend ‘overhead’ of superveilig ‘snelsluitend’.  

Bij intensiever gebruik of op plekken met meer risico’s, bijvoorbeeld 

bedrijven: brandwerend en inbraakproof.

Écht merkonafhankelijk betekent: alléén de deuren en  deursystemen  komen 

in aanmerking, die in de ogen van onze strenge, ervaren  monteurs mogen. 

Zij weten wat goed is. Deuren, die ook na jaren nog in topvorm zijn. 

Zelfs dan is de keus nog indrukwekkend breed. Want: zoveel mensen, 

zoveel wensen. 

Elk bedrijf doet wat anders, elk gezin leeft anders. Samen met Bleyenberg 

Deurservice vind je er gegarandeerd de perfecte deur bij. Uw wensen-

lijstje combineren we met onze kennis en ervaring. Waarschijnlijk kunnen 

we dan het hele rijtje eisen met succes afvinken: mooi, een aanwinst 

voor het pand of huis, functioneel, betrouwbaar, veilig, duurzaam, elke 

dag probleemloos en goed voor tientallen jaren lage afschrijfkosten.

 

IK ZOEK ÉÉN GOED ADRES, WAAR ZE VERSTAND 
HEBBEN VAN ALLES
Als het maar over deuren gaat - van begin tot eind: advies, opmeten, 

levering, montage, de deur zelf plus het systeem om hem vlot te 

openen en weer veilig te sluiten, onderhoud & service. 

Het is blijkbaar prettig werken, want wie eenmaal in het Bleyenberg team 

zit, gaat niet zo snel meer weg. Dat betekent: vertrouwde gezichten over 

de vloer; het is makkelijk praten met de monteur die u en uw deur al 

heel lang kent en makkelijk bellen met de adviseur die nog precies weet 

wat u de vorige keer wilde. Ook dat is kwaliteit.

PLUS ALLE BELANGRIJKE PUNTEN WAAR JE ALS 
KLANT MISSCHIEN NIET METEEN AAN DENKT:   

Inbraakpreventie  hang & sluitwerk - sloten & beveiliging 
 verwijderen en  afvoeren oude deur  bouwkundige 

hulp: bestaande deuropening aanpassen   elektronische 
bediening  veren  ophangsysteem  tussentijdse 
 controles  het  probleemloze ‘geen omkijken meer 
naar deuren’ onderhoudscontract.
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Waarom Bleyenberg Deurservice?
De voordelen van ‘altijd dichtbij’.

    Als merkonafhankelijk leverancier van nieuwe 
 garagedeuren of  bedrijfsdeuren gebruiken we 
graag het motto: Topkwaliteit, bij u om de hoek.  
Dit geldt uiteraard ook voor onderhoud en service.

    24/7 betekent bij ons: de hele week écht snel en 
 vakkundig geholpen door onze eigen storingsdienst.

    Bleyenberg Deurservice is in staat om maar liefst  
85% van alle storingen in één keer op te lossen.

    Er is altijd wel zo’n volledig ingerichte bedrijfsbus van 
de  servicedienst bij u in de buurt - met 10  ervaren 
monteurs in uw regio kunnen we steeds snel ter 
 plaatse zijn! Als het nodig is: een volledig ingericht 
magazijn met onderdelen van alle bekende merken 
deuren achter de hand.
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