
Opleidingsprogramma

Vergroot uw kennis 
en ervaring met  
een opleiding van 
dormakaba



dormakaba Technisch-commerciële opleidingen

Dit mag u van ons verwachten: 

■ Professionele sprekers, met praktijkervaring
■ Een levendige combinatie van theorie en praktijk
■ Opleidingen in onze kantoren in Brugge (andere locatie in overleg)
■ Op maat gemaakte inhoud

Ontdek hiernaast ons volledige opleidingsprogramma.

Opleidingen van professionals, 
voor professionals
Vergroot uw commerciële, technische en praktische kennis met een opleiding van dormakaba.

Als bijdrage aan uw succes, biedt dormakaba u gerichte certificeringsprogramma's en opleidingsmogelijkheden aan.  
Onze opleidingen stellen de deelnemers in staat om nog meer kennis en ervaring over de uitgebreide dormakaba 
toegangsoplossingen op te doen.  De opleidingen omvatten zowel commerciële als technische (basis- en gevorderde) 
elementen.

De opleidingsprogramma's zijn ontworpen voor dormakaba's netwerk van gespecialiseerde partners en distributeurs, 
installateurs en architecten, om hun kennis van hardware en software bij te schaven of te onderhouden.
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Technisch-commerciële opleidingen dormakaba

Opleidingsprogramma
☐ Door Hardware

Duur:  6 uur.           
Inhoud: deursluiters (deurdrangers), beslag en panic hardware.
Aantal deelnemers*:  ......................

☐ Electrified Door Hardware
Duur:  8 uur.           
Inhoud: elektrische sluitplaten, elektromagneten, automatische kantschuiven, zelfvergrendelende 

panieksloten, deurvergrendelingen en vluchtwegsystemen (SafeRoute).
Aantal deelnemers*:  ...................... 

☐ Mechanical Key Systems (technisch)
Duur:  3 uur.
Inhoud:  bestiften en assembleren van cilinders.
Aantal deelnemers*:  ...................... 

☐ Matrix One
Duur:  8 uur.
Inhoud: electronische toegangsoplossingen soft- en hardware.
Aantal deelnemers*:  ...................... 

Inschrijven?
Selecteer hierboven de opleiding(en), data en geef het aantal deelnemers op en vul hieronder uw contact-
gegevens in:  
Firma: .....................................................................................................................................................................................

Voornaam+Naam: ...............................................................................................................................................................  

Tel.: ..........................................................................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................................  

en stuur dit volledig ingevulde formulier naar training.be@dormakaba.com

* maximaal 12 deelnemers/opleiding.
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dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19
B-8000 Brugge 
T. +32 50 45 15 70 
info.be@dormakaba.comwww.dormakaba.be
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