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DA+ service
Mauer biedt vanaf
september een nieuwe
service voor extra
veiligheid en zekerheid
voor de eindgebruiker:
de DA+-service!
Waarom? Omdat
niemand
ongeoorloofde kopieën
van zijn sleutels in
omloop wil hebben.
Daarom kun je bij
Mauer extra gegevens
doorgeven die wij bij
een bestelling dubbel
controleren: de
Dubbele Authenticatie
(DA+). Daarmee heeft
de eindgebruiker de
zekerheid dat zijn
sleutels niet zomaar te
kopiëren zijn. De
DA+-flyer zal
meegestuurd worden
met SKG***cilinderbestellingen.
Lees meer over deze
service via de button.

Flyer

Dealerpagina
Onlangs heeft Mauer
haar nieuwe
dealerpagina
gelanceerd. Een
overzichtelijke pagina,
waar u snel kunt
vinden waar de Mauer
dealers zich bevinden.
Als uitgangspunt kunt
u zoeken op postcode
of adres, waarna u
kunt aangeven naar
welke productgroep u
op zoek bent. Er wordt
dan een lijst getoond
van dealers welke de
door u gezochte
producten snel kunnen
leveren.
Weten of de producten
ook daadwerkelijk op
voorraad zijn?
De V en VM achter de
bedrijfsnamen geven
aan wanneer een
dealer voorraadhoudend is en/of zelf
kan monteren.

Dealerpagina

Sluitplantrainingen
Mauer organiseert
wederom
sluitplantrainingen!
Deze keer bieden wij
zowel een training voor
beginners als voor
gevorderden. Deze
trainingen zijn dus
geschikt voor iedereen
die met sluitplannen te
maken heeft.
Met de cursus voor
beginners weet u de
basisbeginselen van
een sluitplan en kunt u
zelf aan de slag.
De training voor
gevorderden gaat
dieper in op de
mogelijkheden van
sluitsystemen en krijgt
u complexere
voorbeelden van
uitgebreide
sluitsystemen. De
trainingen vinden eind
oktober plaats in
Amersfoort.

Meld u aan!

Wist u dat...
Het pand van Mauer is voorzien van onze Mauer
SMARTair™ producten? Zo hebben we onder andere
de elektronische cilinders en het beslag van
SMARTair™ bevestigd op onze binnendeuren.
Benieuwd hoe dit eruit ziet en naar wat deze
producten u allemaal kunnen bieden? Kom gerust
eens langs om te kijken! Afspraak maken kan via
één van onze medewerkers! Bel 033-4550900.
De namen Van Erp Agenturen en Mauer® Locking
Systems zijn veranderd in Mauer Nederland BV? U
ontvangt vanaf nu alle facturen en overige
correspondentie van Mauer Nederland BV. Ook de
meetgereedschappen van WEZU en Angulus.
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