GETEST OP 1.000.000 BEWEGINGEN!

Kwaliteit is natuurlijk een belangrijk aspect bij het
selecteren van hang- en sluitwerk. Maar ook design,
techniek en kosten spelen een rol bij het maken van
de juiste keuzes. Op al deze vlakken zal de BPZ
Topline collectie u positief verrassen. Wij kiezen voor
vernieuwende modellen, de nieuwste technieken en

BPZ TOPLINE

zijn in staat gebleken om de eigen hang- en sluitwerk
collectie tegen concurrerende prijzen te vermarkten.
BPZ Topline, waarom kiezen voor iets anders?

Topkwaliteit hang-en-sluitwerk
Onafhankelijk getest als compleet element

U gaat niet over één nacht ijs, ook op het gebied van hang- en

Tijdens de duurtest, die is afgenomen door het onafhankelijke

sluitwerk wilt u de juiste keuzes maken voor uw project.

keuringsinstituut SKG, is een compleet element (houten kozijn,

Enerzijds kiest u voor kwaliteit, anderzijds kijkt u kritisch naar uw

eigen fabrikaat deur in combinatie met onze eigen scharnieren,

budget. Vaak een lastige keuze, want kwaliteit heeft een prijs.

sloten en garnituren) ruim 1.000.000 maal geopend en gesloten.

Om op dit vraagstuk een goed antwoord te kunnen geven hebben

Dat is vergelijkbaar met een zeer intensieve gebruikscyclus

wij de BPZ Topline hang-en sluitwerk collectie ontwikkeld.

gedurende ruim 20 jaar! Tijdens deze mijlpaal werd nagenoeg

De hoogste kwaliteit die in Nederland verkrijgbaar is tegen zeer

geen slijtage waargenomen en zijn er geen haperingen aan het

acceptabele en concurrerende prijzen. Kwaliteit die we niet alleen

element geconstateerd.

onderstrepen met onze 6 jaar projectgarantie, maar ook
kunnen onderbouwen met onafhankelijke testrapporten.

Kijk op www.bpz.nl voor meer informatie!

TOPKWALITEIT
HANG-EN-SLUITWERK
GETEST OP 1.000.000 CYCLI!
WAAROM BPZ TOPLINE?
Onafhankelijk getest door SKG
Combinatie deur, scharnieren, deurslot en beslag
1 miljoen cycli. Dit staat gemiddeld voor 20 jaar intensief gebruik
20 jaar geen ergernis bij de gebruiker
Uniek, door BPZ ontwikkeld, hang- en sluitwerk
Professionele montage door ervaren lieden
De nieuwste designs snel leverbaar
De laatste geavanceerde technieken toegepast
Totaalconcept: Productie, montage en support
6 jaar projectgarantie op ons totaalconcept
Volledig afgestemd op de situatie en de deur
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Wij denken deur.

