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BPZ SUPPORTPAKKET
Want goed onderhoud aan de draaiende 

delen is de sleutel tot functionaliteit van  
uw vastgoedproject op de lange termijn.

Wij denken deur.
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BPZ is graag vanaf het prille begin bij uw project 

betrokken om zo gericht mogelijk mee te kunnen 

denken in oplossingen op het gebied van deuren, 

kozijnen, glas, hang- en sluitwerk, toegangscontrole 

en draai- en schuifdeur techniek. BPZ schuift aan bij u 

als opdrachtgever, aannemer en, waar van toepassing, 

de architect.  

OF HET NU GAAT OM NIEUWBOUW, 
VERBOUW OF GROOT ONDERHOUD VAN 
UW VASTGOED.

BPZ | PROFESSIONELE PARTNER.

Maar BPZ is misschien nog wel het meest 

nieuwsgierig naar de eindgebruiker. Hoe vaak 

gaat een deur open en dicht? En zijn dat kleine 

kleuterhandjes, stoere studentenhanden of oude-

re kwetsbaardere handen? Wie heeft er wanneer 

wel en wanneer niet toegang tot het gebouw 

nodig? Hoe moeten vluchtwegen worden geor-

ganiseerd? 

Welke techniek kan daarbij het beste worden 

toegepast? BPZ doet graag onderzoek naar die 

facetten om de gebruiksintensiviteit inzichtelijk 

te maken. Daarmee biedt BPZ al in het begin - 

stadium van uw vastgoedproject de juiste oplos-

sing op de juiste plaats om daarmee duurzaam-

heid van de investering te garanderen.
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VOOR PROFESSIONEEL ADVIES IS HET VAN GROOT BELANG 
EEN DUIDELIJK BEELD VAN DE EINDGEBRUIKER TE HEBBEN
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BPZ is in Nederland toonaangevend als het gaat 

om specialistische bouwonderdelen zoals deuren, 

kozijnen, glas, hang- en sluitwerk, toegangscon-

trole en draai- en schuifdeur techniek. BPZ levert 

niet alleen de bouwonderdelen, maar verzorgt 

bovendien de werkvoorbereiding, coördinatie, 

levering en montage van de specifieke bouw- 

onderdelen en voert dat uit conform bestek, 

tekeningen en richtlijnen van het bouwbesluit. In 

de afgelopen 20 jaar heeft BPZ een betrouwbare 

relatie opgebouwd met aannemers, architecten, 

(semi)overheidsinstellingen, bedrijven en de 

eindgebruikers van al die gebouwen. BPZ kiest 

voor persoonlijke aandacht, professionaliteit en 

vooruitstrevendheid, altijd en op alle fronten.

PROFESSIONELE VAKMENSEN MET PERSOONLIJKE  
AANDACHT OP ALLE DENKBARE FRONTEN.

BPZ | VOORUITSTREVEND EN TOONAANGEVEND.
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“PROFESSIONALITEIT EN 
VOORUITSTREVENDHEID 

 OP ALLE FRONTEN.“
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“ALLES ALTIJD VOLGENS  
DE LAATSTE GEBRUIKERS-  

EN VEILIGHEIDSEISEN“
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BPZ | GEWAARDEERD ADVISEUR.
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OM AAN DE HOOGSTE EISEN TE KUNNEN VOLDOEN MOET 
JE OP DE HOOGTE ZIJN VAN ACTUELE ONTWIKKELINGEN. 

BPZ is altijd op de hoogte van actuele 

wijzigingen of vernieuwingen op het gebied 

van gebruiks- en veiligheidseisen wat betreft 

brand, geluid en inbraakwering zoals gesteld in 

het bouwbesluit. Zijn er nieuwe of verbeterde 

oplossingen ontwikkeld als het gaat om geluids-

wering? Zijn de brandveiligheidsvoorschriften 

van nooddeuren aangepast? Is er een nog  

veiliger systeem op de markt gebracht om in- en/

of uitbraken te voorkomen? BPZ is een  

veelgevraagd en gewaardeerd adviseur als het 

gaat om specialistische kennis op deze gebieden.



BPZ noemt zich met recht specialist in de produc-

ten en oplossingen die het levert. En zoals BPZ 

het liefst al vanaf dat prille begin van uw project 

meedenkt en adviseert, voelt BPZ zich verant-

woordelijk wanneer één en ander in gebruik is 

genomen. Daarom is het logische vervolg op het 

professionele partnerschap met BPZ het support-

pakket: voor betrouwbaar en veilig onderhoud 

van de draaiende delen in uw gebouw. 

HET ONDERHOUDEN VAN DE SPECIALISTISCHE BOUWONDERDELEN 
VRAAGT OM EVENZOVEEL SPECIALISTISCHE KENNIS.  

BPZ | SPECIALISTISCHE KENNIS
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“VEILIG 
ONDERHOUD 

VOOR DRAAIENDE 
DELEN”
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BPZ | HET SUPPORTPAKKET 

UW GEBOUW STAAT, ALLES IS TOT IN DE PUNTJES AFGEWERKT 
EN VOLLEDIG GEBRUIKSKLAAR.

Dat gebruik blijkt zeer intensief als het om 

deuren, kozijnen, hang- en sluitwerk gaat. Heeft 

u er wel eens bij stilgestaan hoeveel een deur in 

beweging is? En hoe belangrijk het is dat sloten 

optimaal blijven doen wat ze behoren te doen, 

en wat de risico’s zijn wanneer het hang- en 

sluitwerk het af laat weten? Om te voorkomen 

dat intensief gebruik leidt tot slijtage en afbreuk 

van de materialen kiest u voor het supportpakket

van BPZ. 

Met het supportpakket van BPZ blijft u de zeker-

heid houden van de veilige en duurzame inves-

tering die u deed bij aanschaf van de producten 

en oplossingen van BPZ. Vakbekwame support-   

medewerkers komen, voor de duur van een  

vooraf overlegde periode, op afgesproken  

momenten langs om controles te doen en  

reparaties in gang te zetten of meteen uit te 

voeren. 

5

BPZ I SUPPORTPAKKET

“DUURZAAM INVESTEREN  
IN SUPPORT VOORKOMT  
SLIJTAGE EN AFBREUK“



Van specialistische kennis op het gebied van 

electronica, domotica en draai- en schuifdeur-

techniek tot reserve batterijen en een drupje 

olie tegen piepende deuren, met één support-      

medewerker op een aantal vaste momenten hebt 

u alles in huis. Bovendien biedt het support-

pakket van BPZ de mogelijkheid om 24 uur per 

dag, 7 dagen per week een deskundige monteur 

binnen handbereik te hebben. Want wat als de 

gecontroleerde toegang tot uw gebouw het ’s 

nachts ineens laat afweten?

Of de kennis van de dagelijkse technische mede-

werker niet toereikend blijkt om te voorzien in 

veiligheid en brandwerendheid?

Met het supportpakket verlengt u de levensduur 

van alle draaiende delen en voorkomt u on-    

verwachte kosten doordat gebreken bij voorbaat 

ontdekt en ingedekt worden. Het supportpakket 

is de sleutel tot functionaliteit van uw vastgoed-

project op de lange termijn.

“VERLENG DE LEVENSDUUR
VAN UW PRODUCTEN MET
HET BPZ SUPPORTPAKKET “

BPZ I SUPPORTPAKKET

24/7



BPZ | PAKT DEUREN, HANG- EN SLUITWERK EN 
KOZIJNEN PREVENTIEF AAN

De supportmedewerker van BPZ maakt een uit-

gebreide ronde door het gebouw en beoordeelt 

alle situaties waar draaiende onderdelen toege-

past zijn. Er wordt gecontroleerd of de specifieke 

onderdelen nog functioneren en voldoen aan 

de gestelde eisen met betrekking tot brand- en 

gebruiksveiligheid, geluidwerendheid en inbraak-

gevoeligheid. Van de benodigde onderhouds- 

activiteiten wordt in kaart gebracht welke onder 

de garantie vallen en welke in rekening van de 

instelling of gemeentelijke overheid gebracht 

moeten worden. 

ONZE BETROKKEN MEDEWERKERS BRENGEN UW SITUATIE 
MET DE GROOTST MOGELIJKE AANDACHT IN KAART.
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“ZORG VOOR EEN  
PREVENTIEVE  
AANPAK VAN  
DRAAIENDE  

ONDERDELEN”
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BPZ I SUPPORTPAKKET

STANDAARD ZIET HET BPZ SUPPORT SERVICE EN 
ONDERHOUDSPAKKET ER ALS VOLGT UIT:

 

Eenmaal per jaar controle van alle  

draaiende delen.

Het controleren op functioneren en onderhouden  

van scharnieren, sloten, kruk garnituren en/of grepen.

Het controleren en onderhouden  van valdorpels  

en deurdrangers.

 

Het controleren en onderhouden van de brandwerende  

strippen in kozijnen, deuren en deurnaalden.

De sloten, cilinders en scharnieren op de juiste  

manier smeren.

Het controleren en opnemen van beschadigingen  

van de deuren en het hang- en sluitwerk.

BPZ I SUPPORTPAKKET

Het controleren en opnemen van breuk en/of 

schade bij beglazing en glaslatten.

Het daar waar nodig opnieuw richten  

en stellen van de deuren. 

Indien er fabricagefouten zijn in deuren en het hang- en sluitwerk  

welke door BPZ geleverd zijn, zullen deze kosteloos worden vervangen.

Bij reparaties worden beschadigde onderdelen gerepareerd 

of vervangen. Reparaties kunnen ook tijdens een regulier 

onderhoudsbezoek worden uitgevoerd. 

Controle en onderhoud van alle domotica en elektronica 

(bijvoorbeeld draai- en schuifdeurautomaten) in het gebouw.
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U kunt het supportpakket desgewenst of op ad-

vies uitbreiden met een 24/7 storingsysteem. Dat 

systeem zorgt ervoor dat er bij een noodmelding 

een proces wordt gevolgd waarin BPZ binnen de 

afgesproken tijd na de melding een storingsmon-

teur ter plaatse heeft. Vanzelfsprekend vertrekt 

de monteur pas weer wanneer het probleem suc-

cesvol is opgelost. Het 24/7 storingsysteem kan 

een aangename aanvulling zijn op het standaard 

supportpakket, en een grote verantwoordelijk-

heid voor de eindgebruiker uit handen nemen.

Natuurlijk vraagt ieder vastgoedproject, iedere 

locatie en ieder onderdeel een specifieke benade-

ring en behandeling als het om onderhoud gaat. 

Daarom gaat BPZ graag met u rond tafel daar 

een plan voor te maken. Met een zo effectief 

en efficiënt mogelijke planning en preventie-

ve oplossingen. Zodat u zo min mogelijk voor 

verrassingen komt te staan en zo veel mogelijk 

profiteert van het geleverde werk van BPZ.

MET HET 24/7 STORINGSSYSTEEM IS ER BINNEN DE AFGESPROKEN 
TIJD NA DE MELDING EEN STORINGSMONTEUR TER PLAATSE. 

BPZ I SUPPORTPAKKET

“WE STELLEN EEN  
ONDERHOUDSPLAN  
OP DAT HET BESTE 

BIJ UW SITUATIE PAST”



“VEILIG MET 
HET SUPPORTPAKKET 

VAN BPZ“

BPZ I SUPPORTPAKKET

In Nederland gingen al vele projecten aan het uwe voor. 

Onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woning- en zorg-

corporaties, zakelijke vastgoedondernemers en bedrij-

ven, zij bevestigden het succes van het supportpakket 

bij BPZ. En, daar is hij weer, vooral de eindgebruiker zal 

deze investering in service en onderhoud waarderen. 

Want uiteindelijk is hij het, die de juiste deur op het 

juiste moment moet kunnen openen en sluiten. Veilig 

met het supportpakket van BPZ!

HET SUPPORTPAKKET VAN BPZ 
BIEDT U ALTIJD OPTIMALE SERVICE 
EN HET BESTE ONDERHOUD.



BEZOEKADRES

BPZ BV

Onlandweg 9

9482 TC Tynaarlo

OVERIGE CONTACTGEGEVENS

Tel.: 0592-544114

Fax.: 0592-544085

info@bpz.nl

CORRESPONDENTIEADRES

Bouwprodukten Zomer BV (BPZ)

Postbus 20

9480 AA Vries

Wij denken deur.www.bpz.nl


