Izkušnje in znanje. Vodilni na trgu.

Vsak pozdrav ima svoj vpliv. Lahko odpira obzorja,
ustvarja priložnosti in požene zmagovalne misli. Še
tako pogost in običajen v ustrezni barvi iskrenih čustev
spremeni naš dan.
V podjetju Matjaž s pomočjo vrat ustvarjamo za vas
najlepše pozdrave.
Ponujamo vam brezplačno svetovanje in meritve,
prodajo, montažo in 24 urni servis in vzdrževanje
produktov Hörmann:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

garažna in industrijska vrata
motorni pogoni z daljinskim upravljanjem
motorni pogoni za dvoriščna vrata
vhodna vrata
notranja in zunanja krilna kovinska vrata
ognjevarna krilna in drsna kovinska vrata
hitrotekoča vrata
nakladalna tehnika
posebne rešitve

Matjaž d.o.o.

Petrovče 115b
3301 Petrovče

SERVIS
03/71 20 602
dežurna številka: 031 613 922
VZDRŽEVANJE
03/71 20 623, 031 610 973
www.matjaz.si • info@matjaz.si

garažna in industrijska vrata

Brez skrbi, vrata vzdržujemo mi!
Zakaj letni
vzdrževalni pregled?
•
•
•
•

daljša življenjska doba
vrat
odprava manjših
nepravilnosti
preverjanje nastavitev,
ki prispevajo k večji
varnosti
z doslednim
vzdrževanjem in
upoštevanjem navodil
lahko preprečimo
marsikatero napako ali
okvaro

OSNOVNI VZDRŽEVALNI PREGLED
GARAŽNIH VRAT ZA 29,90€
V ceno je vključen 9,5% DDV.

Pokličite nas še danes!
VZDRŽEVANJE

031 610 973

Ali pišite na: servis@matjaz.si

Naši serviserji in vzdrževalci imajo odlično
znanje, ki ga nenehno izpopolnjujejo na internih
šolanjih in strokovnih seminarjih koncerna
Hörmann. Tako so vedno seznanjeni z novostmi
in obvladujejo vse situacije pri preizkušanju,
vzdrževanju in popravilih vseh vrst vrat. Številna
podjetja in veliko kupcev zaupajo tehničnemu
znanju in izkušnjam podjetja Matjaž. Zaupajte
nam tudi vi!

Po navodilih proizvajalca je priporočljivo
opravljati vzdrževalne preglede, zato je pri nas
več ekip serviserjev, opremljenih z odličnim
znanjem in servisnimi vozili s profesionalno
opremo za vas v pripravljenosti 24 ur dnevno,
7 dni v tednu.
Vsaj enkrat letno priporočamo mazanje gibljivih
mehanskih delov, kot so ležaji, tečaji in zapahi,
občasno pa je priporočljivo preveriti tudi
uravnoteženost vratnega krila.

garažna in industrijska vrata

