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Maak kennis met de professionele service van ASSA ABLOY Entrance 
Systems op Maintenance 2020 
 
De wereld van productiegericht onderhoud is uniek, grensverleggend en voortdurend in 
beweging. Gelukkig is er Maintenance in Antwerp Expo, een toonaangevend trade event voor 
industrieel onderhoud. ASSA ABLOY Entrance Systems zal op beide beursdagen – 25 en 26 maart 
– zijn professionele service volledig uit de doeken doen. 

 
Maintenance 2020 is the place to be voor elke professionele speler in industrieel onderhoud, shutdown 
technologie, asset management en productiebetrouwbaarheid. Schaaf je kennis bij aan de hand van 
masterclasses, proef van innovatie, automatisering en virtual reality en breng ook zeker een bezoekje aan 
stand B3200. Daar leggen de experten-technici van ASSA ABLOY Entrance Systems hun professionele service 
tot in het kleinste detail uit.  
 
Om het even welk toegangssysteem en om het even welk merk: de ervaren technici van ASSA ABLOY 
Entrance Systems beschikken over alle nodige vakkennis om elke service of herstelling aan elk 
toegangssysteem tot een goed einde kunnen brengen. Of het nu gaat over automatische deuren, industriële 
poorten, snelrolpoorten, hangaarpoorten of laad- en lossystemen. ASSA ABLOY Entrance Systems is de 
grootste leverancier van oplossingen voor automatische toegang in België én de juiste partner voor elk aspect 
van het gebruik ervan. 
 
Afspraak op 25 en 26 maart 2020 op stand B3200 van Antwerp Expo! 
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Voor meer informatie: 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen voor toegangsautomatisering voor een 
efficiënte goederen- en mensenstroom. Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany 
en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY. Onze producten en diensten zijn erop 
gericht om te voldoen aan de behoefte van eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en 
duurzame werking.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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