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ASSA ABLOY Entrance Systems stelt nieuwste innovaties voor op Probuild 
 
Op 4 maart 2020 tekent ASSA ABLOY Entrance Systems - dé specialist in automatische 
toegangsoplossingen - present op Probuild in Brussels Expo. Met maar liefst 10.000 m² aan 
nieuwe producten te ontdekken, is dit de perfecte speeltuin voor professionals die kennis willen 
maken met de laatste innovaties in hun vakgebied. 
 
Probuild is hét beurs- en netwerkevenement voor professionals in de ruwbouw-, dakbedekking- en 
raamprofielensector. Deze vakbeurs, waar meer dan 2.000 professionals het beste van zichzelf geven, loopt  
naast Batibouw maar richt zich uitsluitend tot de B2B-markt. Innovatie staat hier duidelijk centraal en daar 
draagt ASSA ABLOY Entrance Systems zeker zijn steentje aan bij. Op stand 1406 pakt het bedrijf uit met tal 
van innovatieve toegangsoplossingen. 
 

De experts van ASSA ABLOY Entrance Systems geven ter plaatse advies op maat  over hun producten, service 
en onderhoudsprogramma’s. Meer informatie over de veiligheid van personen of over betrouwbare 
goederenstromen? Specifieke vragen over slimme inrichting, duurzame oplossingen of kostenbesparingen 
inzake transport en logistiek? Het team van ASSA ABLOY Entrance Systems staat voor u klaar. 

 
Afspraak op woensdag 4 maart op stand 1406 van Probuild! 
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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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