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Voor meer informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze onderhoudsvoorschriften zijn met de grootste  

zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type- & spelfouten onder voorbehoud. 

 BASIS REINIGING PANELEN 

Voor reiniging en instandhouding van de panelen volstaat helder water

 REINIGEN MET EEN REININGINGSMIDDEL  

Bij grotere verontreiniging kan warm water met een neutraal, niet-schurend reinigingsmiddel (huishoudelijk spoelmiddel, pH-waarde 7) worden 
gebruikt. Om de eigenschappen van het oppervlak te behouden moet de sectionaaldeur regelmatig, minstens om de drie maanden, gereinigd 
worden (buitenzijde, afdichtingen). 

 GELEIDINGZONE REINIGEN 

De geleidingszone achter de zijdelingse afdichtingen dient permanent schoon en soepel te worden gehouden.

 VENSTERRUITEN REINIGEN 

Het doorwrijven van vensterruiten veroorzaakt krassen.Maak de vensterruiten schoon volgens de volgende voorschriften:
•  Spoel vuil en stof eerst grondig met water af. 
•  Reinig indien nodig vervolgens enkel met water, een ph-neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel en een zachte, schone doek.

 RUBBERPROFIEL ONDERZIJDE GARAGEDEUR 

Om het profiel soepel te houden, adviseren wij u deze 2 maal per jaar in te sprayen met siliconenspray.

 GEVAAR VOOR LETSELS DOOR DEFECTE VEILIGHEIDSONDERDELEN 

       Door onvoldoende controle en onderhoud kunnen belangrijke veiligheidsonderdelen uitvallen of defect zijn.
       Laat regelmatig controles en onderhoudswerkzaamheden door deskundig personeel uitvoeren.
Laat de geadviseerde controle- en onderhoudswerken voor de eerste in bedrijfstelling en minstens eenmaal per jaar door een vakman uitvoeren.

 SERVICE-& ONDERHOUDSCONTRACT 

ZonEx adviseert periodiek onderhoud aan uw garagedeuren om de kwaliteit van het product constant te houden. Door periodiek onderhoud 
uit te laten voeren voorkomt u storingen bij uw producten en dat onderdelen van uw garagedeur verroesten of onnodig slijten. U kunt bij ons 
een onderhoudscontract afsluiten. Jaarlijks komen wij dan grondig onderhoud uitvoeren aan uw product(en). 

ZEKERHEDEN ONDERHOUDSCONTRACT

• Verlenging levensduur
• Zekerheid van een constant goede werking
• Uw melding wordt binnen 24 uur in behandeling genomen
• Vroegtijdige signalering van mankementen
• Onderhoud door professionele vakmensen

 VOORDELEN VOOR U 

• Scherpe tarieven vanaf 11,50 per maand
• U betaalt géén voorrijkosten bij tussentijdse reparaties
• Periodiek onderhoud elke 12 maanden
• Wij nemen contact op met u wanneer het tijd is voor onderhoud


