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2017: We gaan ervoor!
Vanwege de overname
door Assa Abloy B.V.,
was 2016 een
bijzonder en roerig
jaar voor Mauer®,
echter geeft deze
nieuwe basis ons de
ruimte om meer en
sneller te innoveren en
hierdoor een gezonde
groei te realiseren.
Wij houden hierbij
graag vast aan onze
eigen sterke punten.
Wij streven er dan ook
naar om ook dit jaar
weer goed te
presteren, met snelle
levertijden,
hoogwaardige kwaliteit
en de alom bekende,
betrouwbare service!
Wij wensen u allen een
succesvol jaar toe!

Contact

Bouwbeurs 2017
Nog een kleine drie
weken & de bouwbeurs
gaat van start!
De voorbereidingen
zijn in volle gang en
wij hebben er zin in.
Mauer® is te vinden in
het Hang en Sluitwerk
paviljoen in hal 10, op
stand HS11. Wij
presenteren o.a. de
nieuwste ELLcam®
Mifare® 2.0.
U kunt zich gratis
registeren via
onderstaande link.
Wilt u alvast een
bezoekmoment voor
tijdens de beurs
plannen met onze
accountmanagers
Roelof, Christopher of
Frank? Bel ze gerust!

Registreer

De nieuwe catalogus
De catalogus voor
2017 is uit!
Deze week zullen de
catalogi nog naar u
verzonden worden.
Indien u graag
meerdere catalogi
ontvangt kunt u dat
aangeven via
onderstaande link.
En, er valt dit jaar iets
te WINNEN! In één van
de catalogi is een
tegoedbon verstopt.
Hiermee heeft u recht
op een gratis set DT1
cilinders + sleutels van
Mauer®.
Blader de ontvangen
catalogus dus goed
door..
Wie weet bent u de
gelukkige winnaar!

Vraag aan

COMING: De DT1+ cilinder
De DT1+ is een nog verder verbeterde versie van de al
zeer hoogwaardige DT1 cilinder. Een belangrijk feature
van deze cilinder is de verstevigde brug. De cilinder is
hierdoor extra beveiligd tegen breken.
De cilinder is voorzien van twee technische patenten en
maar liefst 26 gepatenteerde profielen. Bovendien is de
kerntrekbeveiligde cilinder voorzien van slijtvaste
materialen, een tweedelige meenemer en een
gepatenteerde disc technologie welke illegaal kopiëren
van sleutels tegengaat.
De cilinder is naar verwachting rond April 2017 leverbaar.
Wilt u de cilinder alvast bekijken? Neem dan snel contact op voor een afspraak!
Mauer®
Spaceshuttle 23
3824 ML Amersfoort
033-4550900

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u marketing@mauerlocks.com toe aan uw adresboek.

