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Nieuwe sectionale poorten voor trouwe klant Agilis Engineering
ASSA ABLOY Entrance Systems kan rekenen op heel wat trouwe klanten. Klanten die de
kwaliteit en de service van de expert in toegangsoplossingen al jaren waarderen. Dat is
ook het geval voor Baptiste Cristini, zaakvoerder van Agilis Engineering. Voor de
machinewerkplaats van Agilis koos hij opnieuw voor verschillende sectionale poorten
van ASSA ABLOY.
Trouwe klant
Agilis Engineering is een machinewerkplaats in Grass (Luxemburg), waar composietmaterialen
worden bewerkt voor industrieën die gebruik maken van hogetemperatuur-toepassingen. Het gaat
dan bijvoorbeeld over harde metalen, glas, fotovoltaïsche cellen en halfgeleiders. Al die activiteiten
vereisen isolatie en composietmaterialen, de niche-activiteiten van Agilis. Zaakvoerder Baptiste
Cristini is al jaren een tevreden klant van ASSA ABLOY Entrance Systems: “Ik ken de mensen bij
ASSA ABLOY, vroeger Crawford, al 25 jaar. En aangezien we elkaar al zo lang kennen, begrepen de
mensen bij ASSA ABLOY onmiddellijk onze behoeften.”
Diverse sectionale poorten
Baptiste Cristini: “We hebben voor diverse ASSA ABLOY poorten gekozen. Enerzijds buitenpoorten
om de werkplaats binnen te komen. Dat zijn standaardpoorten, maar met een duidelijk
gedefinieerde kleur. Anderzijds lieten we ook enkele poorten plaatsen om luchtsluizen te maken,
zodat we al te koude temperaturen in de werkplaats kunnen vermijden. De poorten kunnen
bediend worden via een afstandsbediening. Heel handig!”
Buitenpoorten en sluispoorten
Als je bij Agilis aankomt, vallen de sectionale poorten van ASSA ABLOY Entrance Systems meteen
op. Er werd geopteerd voor de OH1042-poorten in een opvallende rode kleur. Die poorten schuiven
bij het openen onder het dak en bieden dus veel vrije ruimte in en rond de poortopening. Voor
deze buitenpoorten werd gekozen voor het type met geïsoleerde sandwichpanelen, ideaal voor wie
robuuste, goed geïsoleerde en ruimtebesparende poorten nodig heeft in de buitenmuren van
industriële gebouwen. De sluispoorten werden dan weer voorzien van enkele vensters.
Kwaliteit en service voorop
Baptiste Cristini moet niet lang nadenken bij de vraag waarom hij voor ASSA ABLOY blijft kiezen:
“De kwaliteit van de producten, het gebruiksgemak en de uitstekende dienst na verkoop. Ik heb
altijd geopteerd voor hun poorten, zelfs op privévlak. De contacten die ik bij ASSA ABLOY heb zijn
nog steeds dezelfde, wat het werk vergemakkelijkt.”
Automatisch onderhoud
Elk onderdeel van de ASSA ABLOY poorten wordt gebouwd volgens de strengste normen. De
combinatie van windbestendige, versterkte panelen en een klasse-3-certificaat voor
waterdichtheid, windbelasting en luchtdoorlatendheid levert een kwalitatieve, industriële
sectionale poort op met een bijzonder lange levensduur.
Baptiste Cristini: “Wij hebben ook meteen een overeenkomst afgesloten voor een jaarlijks
onderhoud. Gemakkelijk, praktisch en zo kunnen we op beide oren slapen.”
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ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een
efficiënte stroom van goederen en personen. Met onze over de hele wereld bekende productmerken Besam, Crawford,
Albany en Megadoor bieden wij producten en diensten aan voor eindgebruikers die hun activiteiten veilig, beveiligd,
comfortabel en duurzaam willen uitvoeren.
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY.
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be
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