
Regelmatig onderhoud is een must
• Volgens recente bepalingen van de EU 

zijn eigenaren van gebouwen verplicht 
zich te houden aan strikte veiligheids-
voorschriften voor automatisch 
openende deuren, poorten, hekken, 
motorgestuurde laadplatforms en luiken

• Door regelmatig onderhoud uit 
te voeren, zorgt u dat u aan de 
industrienormen voldoet

Veiligheid is uw verantwoordelijkheid
• Het is uw verantwoordelijkheid ervoor 

te zorgen dat uw gebouw veilig is voor 
iedereen die er gebruik van maakt

• Automatische deuren dienen zo 
ontworpen en geïnstalleerd te zijn dat 
gevaren met betrekking tot aanraking 
met de deur bij het openen en sluiten 
worden vermeden of worden beveiligd

Maak uw aansprakelijkheid zo
klein mogelijk
• Als er een ongeluk gebeurt in uw 

gebouw, dan bent u verantwoordelijk
• Regelmatig onderhoud verhoogt de 

veiligheid en vermindert het risico op 
ongelukken

Vergroot uw betrouwbaarheid
• Automatische deuren die niet 

betrouwbaar functioneren, kunnen 
ongemak veroor zaken voor uw 
klanten en medewerkers 

• Regelmatig onderhoud zorgt ervoor 
dat uw deuren betrouwbaar functione-
ren en uw bedrijfsactiviteiten 
gewaarborgd zijn

Garandeer de continuïteit van uw 
bedrijf
• Storingen kosten u geld; uw medewer-

kers kunnen hun werk niet doen of uw 
klanten gaan ergens anders heen 

• Goed functionerende deuren stellen 
uw mensen in staat hun werk naar 
behoren te doen en maken een goede 
eerste indruk op de klant

Bespaar geld en energie
• Regelmatig onderhoud bespaart geld 

dat u anders kwijt bent aan nood-
reparaties

• Goed functionerende deuren besparen 
energie en dus ook kosten voor 
verwarming en airconditioning

Hoe veilig zijn uw deuren?

Regelmatig onderhoud van deuren

Geen zorgen 

Naleving van 
regelgeving

Veiligheid voor 
gebruikers

Minimaal risico van 
schadeclaims

Betrouwbaar werkende 
deuren

Maximale bedrijfs-
continuïteit

Besparing van kosten 
en energie

De volgende EU-standaardcodes 
zijn van toepassing op automatisch 
en handmatig openende deuren:

• Richtlijn voor het gebruik van 

arbeidsmiddelen

• Richtlijn betreffende 

arbeidsplaatsen

• Machinerichtlijn

EN-codes:

EN-12604

EN-12605 

EN-12650

EN-13241 

EN-12453 

EN-12635

EN-12978

EN-1220

Landspecifi eke standaarden:

NEN 2767

NEN-EN 1634-1

NEN 6069
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Complete service voor een volledig assortiment van 
deuren en toegangs(controle)systemen
• KONE levert innovatieve en energiezuinige oplossingen voor 

liften, roltrappen, automatische deuren en toegangs(controle)
systemen

• KONE verzorgt service voor een compleet gamma van 
personen en industriële deuren, poorten, hekken, afscheidin-
gen, laadplatforms en luiken. Voor woningen, alle typen 
gebouwen en industriële ruimten

• KONE biedt service voor zowel eigen producten als voor 
apparatuur van andere leveranciers 

• Al uw onderhoud is in één keer goed geregeld

De zekerheid van maximale bedrijfscontinuïteit 
• KONE werkt volgens het principe van preventief onderhoud, 

gericht op het lokaliseren en repareren van kleine gebreken, 
voordat deze kunnen leiden tot ernstige storingen en 
gedwongen buitengebruikstelling

• KONE is geheel toegerust om inspecties voor risico-analyses 
en bijbehorend onderhoud uit te voeren en kan u adviseren 
over een breed scala van veiligheidsvoorzieningen

Reserveonderdelen zijn binnen 24 uur beschikbaar 
• Levering van reserveonderdelen binnen 24 uur
• Het KONE Global Spares Center heeft meer dan 5000 reserve-

onderdelen voor deuren van KONE en andere leveranciers op 
voorraad

• Voor nog snellere service heeft de servicemonteur onderdelen 
die regelmatig vervangen moeten worden in zijn service 
wagen

Eén telefoontje en u bent verzekerd van snelle en 
deskundige service
• KONE biedt op dit moment service aan 350.000 deuren
• Het KONE Servicecenter is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 

bereikbaar
• KONE beschikt over een technische staf van ruim 1200 erva-

ren en deskundige servicemedewerkers

Waarom KONE?

Wat krijgt u als u een onderhoudscontract afsluit 
bij KONE? 

• Afhankelijk van de contractvorm tenminste 1 onder-
houdsbezoek per jaar voor controle van de conditie van 
uw deuren en identifi catie van te adviseren en noodzake-
lijke reparaties

• Service op afroep, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 

• De volledige gegevens van al uw apparatuur worden 
opgenomen in onze database, zodat het KONE Service-
center™ u meteen verder kan helpen en de technici 
volledig geïnformeerd zijn als ze ter plaatse arriveren

• Technisch en operationeel advies over optimale door-
stroming van goederen en personen 

Tel.: 0318 - 532333    |    E-mail: info.deuren.nl@kone.com    |    Web: www.kone.com/onderhoud

Neem voor meer informatie over ons deuronderhoud contact op 
met KONE Deursystemen:

KONE Deursystemen is gecertifi ceerd volgens de 
strengste kwaliteitsnormen:

ISO 9001  |  ISO 14001  |  VCA**

Tel.: +31 (0)88 8444 777    |    E-mail: info.deuren.nl@kone.com    |    Web: www.kone.com/onderhoud


