
Sinds de oprichting in 1965 heeft Matex Deuren zich een specialist getoond
in deuren voor industriële toepassingen:

Vanaf deze beginjaren is Matex Deuren een ontwerper en producent voor zeer
speciale deurconstructies. Met name deuren voor speciale toepassingen zoals
kraanbaandeuren, deuren voor grote hallen zoals scheepswerven en vliegtuig-
hangars.

Onze engineering-afdeling kan een passende afsluiting ontwerpen voor iedere
opening.

Algemeen:
Matex Deuren is specialist in het produceren en monteren van bedrijfsdeuren,
alsmede in het  verlenen van service aan haar eigen bedrijfsdeuren en die van
derden. Zij doet dit op een professionele wijze en hanteert daarbij de volgende
uitgangspunten:

● klanttevredenheid bij de levering van haar producten en de uitvoering van
haar diensten om daardoor de relatie met haar afnemers te handhaven 
en te verstevigen.

Referenties:
Schiphol, Shell, DSM, Corus, DuPont, NOB, Akzo, Nutricia, Stiho, Lyondell,
Aviodrome, Sita, Essent, Damen, Imtech, Agrifirm, Gamma, Kwik-Fit, De
Telegraaf, VDL, Rockwool, DGW&T, Mammoet, Veiling Aalsmeer, Veiling ZON,
Terberg, Nedtrain, Thermphos, City-box.
Diverse garagebedrijven o.a. Ford, Opel, Toyota, Renault, Volkswagen,
Mercedes, Volvo.
Brandweergarages o.a. Utrecht, Amersfoort, Haarlem.
Evenementenhallen o.a. Jaarbeurs, Fec Leeuwarden, Hardenberg,
Americahal Apeldoorn, Veemarkthallen Utrecht.
Diverse  snelsluitende deuren voor parkeergarages en  wasstraten e.d.

Onze engineeringafdeling kan een passende afsluiting ontwerpen 
voor iedere opening.

Uw bedrijfsdeur is een een belangrijk en vaak onmisbaar onderdeel van uw
bedrijfsvoering. Matex Deuren begrijpt dat en streeft naar een optimaal prestatie-
niveau van alle door ons geleverde deuren.
Matex Deuren heeft daarom een 24-uurs storingsdienst die zeven dagen per
week voor u gereed staat. In het geval van storing aan uw deur, bent u binnen
de kortst mogelijke tijd geholpen.

Ook de beste deuren hebben regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven
werken onder de zware omstandigheden waaraan zij bloot staan. Voor een
optimale betrouwbare werking van uw deuren raden wij daarom aan om een
onderhoudscontract met Matex Deuren af te sluiten. Uw deuren worden dan
tijdig gecontroleerd en perfect onderhouden. Matex Deuren levert overigens
ook eerste klas merkonafhankelijk onderhoud voor deuren door derden
geleverd.

● gezond rendement op haar activiteiten om daardoor de continuïteit van 
het bedrijf en de werkgelegenheid van haar medewerkers te waarborgen.

● handhaven van een zo informeel mogelijke cultuur om daardoor de 
tevredenheid bij klanten en medewerkers te optimaliseren, zowel bij de 
interne processen en werkwijzen alsmede ten aanzien van de externe 
activiteiten: creatief, innovatief en flexibel in oplossingen om zich 
daardoor van anderen in de markt te onderscheiden.

Alle activiteiten door iedereen in de onderneming zijn erop gericht om de op
deze uitgangspunten gebaseerde, jaarlijks te formuleren doelstellingen te
realiseren. Door iedereen in het bedrijf wordt consequent gehandeld op basis
van de in deze missie en visie vastgelegde uitgangspunten.
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De perfecte deur voor u op maat 
Matex Deuren heeft flexibiliteit, service en maatwerk hoog in het vaandel
staan. Geen wonder dat bedrijven met hele speciale wensen vaak bij Matex
Deuren aankloppen. Voor veel toepassingen voldoen normale industriedeuren
niet. Vaak gaat het om deuren met bijzondere afmetingen. Bijvoorbeeld voor
een vliegtuighangar, waarbij de enorme spanwijdte van de vliegtuigvleugels
de maat van de deur bepaalt. Matex Deuren ontwerpt het op maat. Soms
vereist uw bedrijfsvoering speciale deuren. Matex Deuren heeft aan een groot
vrieshuis speciale snelroldeuren geleverd die tot min 20 graden Celcius 
isolerend zijn.

Matex Deuren heeft daarom een eigen ontwerp-afdeling met specialisten die
snel en efficiënt uw doelstelling vertalen in een betrouwbaar ontwerp. In onze
eigen montagehal werkt een team van ervaren vakmensen aan de daad-
werkelijke bouw van uw deur. Onze monteurs en servicemensen staan voor u
klaar om uw deur te monteren en te onderhouden. Op deze wijze heeft 
Matex Deuren de hele keten van ontwerp, bouw en montage in eigen hand.
Tot en met het leveren van het perfecte onderhoud om uw deur in optimale
conditie te houden. Zo kan Matex Deuren niet alleen de perfecte deur voor u
ontwikkelen. Wij houden zo ook de kosten in de hand.
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