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Onderhoud &
Service



De beste service wordt  
geleverd door de fabrikant.  

DORMA is een internationale aanbieder van produc-
ten en systemen met betrekking tot deurtechnologie. 
DORMA Nederland B.V. beschikt over vier productgroe-
pen: deur- en glasbeslagtechniek, automatische deuren, 
vluchtwegtechniek & toegangscontrole en onderhouds-/
servicecontracten.  

Een onderhouds- en/of service contract van DORMA 
levert een aantal praktische voor delen op. 
Een onderhoudscontract verzekert u van periodiek 
onderhoud aan uw DORMA producten. Binnen het 
servicecontract valt naast het periodiek onderhoud ook 
het opheffen van storingen. Met een onderhouds- of ser-
vicecontract kunt u bij eventuele calamiteiten aantonen 
dat u er alles aan heeft gedaan om het DORMA product 
in optimale staat te behouden. Met name voor DORMA 
producten die  gebruikt worden in vluchtwegen is dat 
uitermate belangrijk. 

DORMA Service is 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
telefonisch bereikbaar. Als een van de grootste organisa-
ties in de markt hebben we maar één doel: wij willen de 
klant blijven verdienen.  
 
DORMA en duurzaamheid 
Tegenwoordig is ecologische verantwoordelijkheid een 
“must”. Energiebesparende richtlijnen voor werknemers 
alsook afvalscheiding en -categorisering vormen een 
vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse activitei-
ten. Bij productontwikkeling geven we dus niet alleen 
prioriteit aan kwaliteit en functionele betrouwbaarheid, 
maar ook aan het reduceren van energieverbruik. 
Meer informatie vindt u op www.dorma.nl/thinkgreen

+ Verlenging van de levens-
 
 duur en een verhoogde  
 
 veiligheid

+  Storingen en ongewenste  
 
geluiden snel opgelost

+ Kans op een storing tot  
 een minimum beperkt 

+  Optimale prestatie

+  Kostenbeheersing

Contactgegevens DORMA  
 
 
Tel:  0488 418100
Fax:  0488-418190 
E-mail:  service@dorma.nl 
www.dorma.nl/service 



Bij calamiteiten is DORMA 
binnen de kortste keren ter 
plaatse. In de meeste geval-
len wordt u door dezelfde 
servicemonteur bezocht, 
die volledig vertrouwd is 
met de situatie. Daarnaast 
zijn onze servicevoertuigen 
uitgerust met een uitge-
breide onderdelenvoorraad 
waardoor wij de meeste 

storingen onmiddellijk 
kunnen verhelpen. Onze 
monteurs worden voortdu-
rend geschoold en zijn VCA 
gecertificeerd. Dat schept 
een solide vertrouwensba-
sis.

Op DORMA kunt u vertrouwen

Scherpe controle,
professionele service

+ DORMA biedt service zowel op het gebied van 
   deurdrangers, vloerveren, automatische schuif- en 
   draaideuren als op het gebied van vluchtwegtechniek &
   toegangscontrole.
 
+  Door onze grote technologische kennis zijn wij ook in 

staat onderhoud aan producten van andere fabrikanten 
uit te voeren.

DORMA is op elk gebied een deskundig aanspreekpunt.
 
 
DORMA is wereldwijd de betrouwbare partner voor 
premium oplossingen & service die de toegankelijkheid 
van gebouwen verbeteren. 

Service op alle producten



DORMA 
Vooruitstrevend in 
toegankelijkheid

DORMA is wereldwijd de 
betrouwbare partner voor 
premium oplossingen &  
service die de toeganke- 
lijkheid van gebouwen 
verbeteren. 

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Tel. 0488 418100
Fax 0488 418190
service@dorma.nl
www.dorma.nl


