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dé deurSpecialiSt bij u in de regio!

een deur wil ook onderhouden worden!

“Onderhoud zorgt voor 
betrouwbaarheid en lange 
levensduur van uw deuren.“

overheaddeuren | Schuifdeuren | branddeuren | Strokengordijnen

overheaddeuren | Schuifdeuren | branddeuren | Strokengordijnen

t.S.d. b.v. | v. Teylingenweg 126 | 3471 GG Kamerik | Tel: 0348-402319 
Fax: 0348-402937 info@tonsmitdeuren.nl | www.tonsmitdeuren.nl



onderhoud iS van levenSbelang

gaat uw deur makkelijk open… en dicht? 

We staan er niet altijd bij stil, het is bijna vanzelfsprekend dat 
iedere deur open en dicht gaat wanneer wij dat willen. Maar is 
dat wel zo?

Bij veelvuldig gebruik zullen deuren tijdig onderhouden moeten 
worden. Een storing komt nooit gelegen, maar moet toch opge-
lost worden. Wij staan dan altijd voor u klaar! Iedere dag zijn we 
24 uur lang bereikbaar om u te helpen bij iedere storing voor elke 
deur. Ton Smit Deuren is gevestigd bij u in de buurt dus dat geeft  
alleen maar voordelen. We laten u nooit zitten. Maar ook voor 
deuren geldt; voorkomen is beter dan genezen. Raadzaam is 
om uw deuren goed te laten onderhouden. Als u standaard 
één keer per jaar een monteur de belangrijkste controles laat 
uitvoeren en alles na laat lopen, kan dat veel storingen voor-
komen. Voor een vast laag tarief kunt u bij ons terecht. Ons  
geschoold personeel staat voor u klaar. Dit periodieke onder-
houd zorgt voor veel stabiliteit, veiligheid en heel belangrijk 
continuïteit binnen uw bedrijf.

hart voor deuren

Hoofdactiviteit van Ton Smit Deuren is naast onderhoud het vervaardigen en plaatsen van deuren. Zowel 
zakelijke klanten als particulieren kunnen bij ons terecht. Voor alle soorten en maten deuren leveren we een 
totaalpakket. Graag willen we samen met u een bestendige en langdurige relatie opbouwen. Al ruim twintig 
jaar zijn we een begrip in de regio en dat schept vertrouwen. Onze materialen zijn duurzaam, ons personeel is 
zeer vakkundig en betrouwbaar net als onze service. Het personeel is geschoold en we zijn gekwalificeerd om 
alle merken deuren te onderhouden. Ook als deze niet door ons geleverd zijn.
Aan de Van Teylingenweg in Kamerik kunt u in onze showroom een indruk krijgen van de mogelijkheden. Daar 
zijn we ook altijd bereid om u van advies en informatie te voorzien. De koffie staat klaar!
 
Ton Smit Deuren, dé deurenspecialist van het groene Hart!

•	 Intern	geschoolde	monteurs.

•	Onafhankelijk,	onderhoudt	alle	merken.

•	Bereikbaar.

•	 Totaaloplossing.

•	Beschikt	over	eigen	hoogwerkers	

 om reparaties uit te voeren.

•	 Persoonlijk.

•	Deskundig.

•	Heldere	werkwijze.

•	 Scherpe	prijzen.
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Storing, onderhoud, advieS of informatie?
Bel 0348-402319 of mail info@tonSmitdeuren.nl
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