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Vakbeurs Facilitair
De voorbereidingen
zijn in volle gang en
op 24, 25 en 26
januari 2018 is het
zover! Mauer staat op
de beurs Facilitair en
Gebouwbeheer in de
Jaarbeurs Utrecht.
Wij showen u graag
o.a. onze SKG***
cilinderlijnen, onze
elektronische
toegangsoplossingen
zoals het nieuwe
SMARTair™ systeem
en onze ELLcam
lockersloten serie.
Onder het genot van
een kop koffie
vertellen wij u graag
over de diverse
toepassingen en
mogelijkheden van
onze producten en
kijken wij samen met
u naar de beste en
sluitende oplossing
voor uw situatie. Wij
zijn te vinden op stand
D1. Kaarten kunt u
alvast online gratis
reserveren!

Toegangskaarten

Sleutelkasten
Het assortiment
sleutelkasten is weer
up-to-date! Deze
handige kasten zijn in
twee varianten
verkrijgbaar: met
sleutelbediening
(d.m.v. een halve
profielcilinder) of met
codebediening (d.m.v.
van ons ELLcam
lockerslot). Ook met
kaartbediening
(Mifare®) is
mogelijk. Het aantal
haken varieert van 10
tot en met 64. De
sleutelkasten
kenmerken zich door
compacte
maatvoeringen, 2 mm
dik plaatstaal met
poedercoating en
bevestigingsgaten aan
de achterzijde.
Daarnaast hebben wij
ook een elektronische
sleutelkast, de
Traka21. Het hele
assortiment is te
vinden op onze
website.

EPD's
Een EPD, oftewel een
Environmental Product
Declaration, wordt
steeds vaker gevraagd
binnen de bouw. Om de
impact van een product
op milieu en
gezondheid inzichtelijk
te maken, stellen
Europese
bouwfabrikanten EPD's
op. Met de
Environmental Product
Declaration kan deze
impact eenvoudig
vergeleken worden.
Wanneer een
aannemer duurzaam
bouwt volgens Breaamnorm, heeft hij deze
verklaringen over de
gebruikte producten
nodig. Mauer heeft
voor al haar
productgroepen online
EPD's beschikbaar
gesteld, zowel in het
Nederlands als in het
Engels. De EPD's zijn te
vinden op onze
website, onder het
kopje downloads.

Meer info

EPD

Openingstijden rondom de feestdagen
Mauer is rondom de feestdagen gewoon geopend, echter met
afwijkende openingstijden en beperkte bezetting.
Woensdag 20 december: telefonisch bereikbaar tot 15.00
uur, afhalen kan tot 17.00 uur
Vrijdag 22 december: gesloten vanaf 12.30 uur.
Maandag 25 en dinsdag 26 december: gehele dag
gesloten.
Maandag 1 januari 2018: gehele dag gesloten.
De overige dagen staan wij, zoals u gewend bent,
van 08.30 uur tot 17.00 uur voor u klaar!
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