Technical Service

Döner Kapı

Kayar Kapı

Paletli ve Panelli Kapılar

Seksiyonel Kapılar

Turnike Giriş Sistemleri

Yol Engelleyici Sistemler

Kollu Bariyer

Mantar Bariyer

Otomatik Bahçe Kapıları

Araç Geçiş Sistemleri

Yüksek Güvenlikli Kapılar

Güvenli Giriş Sistemleri

‘‘Tüm marka ve model otomatik kapıların servis,
yedek parça ve bakım hizmetlerini veriyoruz.’’

Tüm Kapı Sistemlerine Servis Veriyoruz !

‘‘Otomatik döner kapılar, kayar kapılar, panelli kapılar, yükleme rampaları, yüksek
performanslı sarmal kapılar gibi çok çeşitli geçiş sistemlerine, marka farkı gözetmeksizin
servis veriyoruz. ’’

Koruyucu Bakım ile Kapılarınızın Ömrünü Uzatıyoruz !

Kaya Artemis Hotel

2006

‘‘Yeni satın aldığınız veya uzun süredir kullanmakta olduğunuz kapılarınıza belli
aralıklarla bakım yaptırmanız ürünlerinizin ömrünü uzatır.’’
Müşterilerimize en iyi satış sonrası hizmeti sunabilmek için tecrübeli uzmanlardan oluşan servis ekibimiz,
ürününüzü ilk günkü haliyle korumanız ve kullanmanız için sizlere yardımcı olmaktadır.
Teknik servis personelimiz;
• Güncel eğitimler ile kendisini yenileyen,
• Arızalar için yeterli yedek parça stoğu ile donatılmış, titizlikle denetlenen,
• TSE yetkili servis belgesine sahip,
• Müşterilerine güvenilir ve yüksek kalitede hizmet sağlayan, ekipler tarafından oluşturulmuştur.

Technical Service

2014

Kapılarınızı En Kısa Sürede Onarıyoruz !

‘‘Uzman teknisyenler ve yedek parça stokları ile size bir telefon veya e-mail kadar
yakındır. Bakım sözleşmesi yaptırarak, onarım hizmetlerinde öncelik avantajlarından da
faydalanabilirsiniz. ’’

Eski Sistemlerin Performansını Artırıyoruz !

‘‘Yeni satın aldığınız veya uzun süredir kullanmakta olduğunuz otomatik sistemlerinizi
belli aralıklarla bakım yaptırmanız ürünlerinizin ömrünü uzatır.’’

Arslanyapı Teknik Servis ekibi, kullandığıınız ürünlerin hızlı, güvenli ve sağlıklı olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.
Bu kapsamda, modern emniyet donanımları ile kapınızı en yeni güvenlik şartnamelerine uygun hale getirebilir veya
hızlı ve pratik kullanım için motor, kontrol ünitesi, otomasyon ve aksesuar ilavesi yapabilirsiniz.

www.arslanyapi.com.tr
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Arslanyapı Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. ISISO Sanayi Sitesi V1 Blok
No: 9-10 34517 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon : 0 212 671 26 70
Faks 			: 0 212 671 26 69
Gsm					: 0 533 692 02 39

ARSLANYAPI Teknik Servis
tüm otomatik kapı ve güvenli
geçiş sistemlerine 7/24 hizmet
servis hizmeti vermektedir.

