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Serwis dormakaba



dormakaba dlaczego my?

dormakaba Polska jest czołowym 
przedstawicielem z zakresu produkcji drzwi 
automatycznych oraz fizycznej kontroli 
dostępu.

Mogąc poszczycić się przeszło 150-letnią tra-
dycją na świecie, ponad 25-letnią w Polsce, 
firma dormakaba Polska oferuje komplekso-
we rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 
i kontroli dostępu. Nasze portfolio obejmuje: 
drzwi automatyczne, fizyczną kontrolę do-
stępu, elektroniczną kontrolę dostępu, tech-
nikę drzwiową, systemy zamków hotelowych, 
mechaniczne systemy klucza, systemy okuć 
do szkła oraz ściany mobilne.

Bez względu na to, czy jesteś właścicielem 
jednego sklepu czy całej sieci handlowej. Za-
dbamy o to, aby Twoje drzwi automatyczne, 
kontrola dostępu i wszystko, co związane 
z drzwiami, działało sprawnie i bez zarzutu.

Współpracujemy z klientami w całej Polsce, 
jesteśmy tam gdzie nas potrzebujesz, dzięki 
strategicznie rozmieszczonej sieci serwisan-

tów w całym kraju. Obsługujemy 11.000 na-
pędów, również innych producentów. Serwi-
sujemy także nasze bramki, ściany mobilne, 
zamki hotelowe oraz elektroniczną kontro-
lę dostępu. Zapewniamy szkolenia i wspar-
cie, aby nasze produkty spełniały oczekiwa-
nia i służyły na długie lata. Nasi serwisanci 
posiadają niezbędne uprawnienia i szkolenia 
i każdy z nich jest wyposażony w samochód 
i sprzęt, który ułatwia wykonanie niezbęd-
nych prac za jednym razem. Posiadamy refe-
rencje świadczenia najwyższej jakości usług 
serwisowych na następujących obiektach:

• biurowce
• sieci handlowe
• markety
• galerie
• budynki użyteczności publicznej
• hotele
• służba zdrowia
• stacje paliw
• stadiony
• stacje metra
• obiekty sportowe
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Doradztwo, modernizacja, konserwacja, naprawy

Montaże

 Umowy serwisowe Części zamienne Doradztwo Szkolenia

Konserwacje Naprawy Modernizacje i Przebudowy



Zobacz co możemy Tobie 
zaoferować:
01 DOŚWIADCZENIE – jesteśmy producen-

tem napędów do drzwi automatycznych 
oraz fizycznej kontroli dostępu, z wielolet-
nią tradycją.

02 WSZECHSTRONNOŚĆ – wykonujemy 
przeglądy konserwacyjne i naprawy 
wszystkich napędów dostępnych 
na rynku.

03 DOSTĘPNOŚĆ – nasze Centrum Serwi-
sowe gwarantuje łatwy i szybki kontakt 
gdy pojawi się problem z drzwiami auto-
matycznymi lub fizyczną kontrolą 
dostępu.

04 INNOWACYJNOŚĆ – I-SERVICE zarzą-
dzanie serwisem. Każdy nasz serwisant 
wyposażony jest w tablet (iPAD), którego 
używa do kompleksowego zarządzania 
zleceniem.

05 MOBILNOŚĆ – ponad 50 punktów serwi-
sowych gwarantuje szybki czas reakcji.

06 BEZPIECZEŃSTWO – wszyscy nasi serwi-
sanci posiadają odpowiednie kwalifikacje 
i dopuszczenia do wykonania powierzo-
nych im zadań.

07 DORADZTWO – wykwalifikowani pra-
cownicy doradzą najlepsze rozwiązanie 
i przygotują indywidualnie dopasowaną 
ofertę.

08 OPTYMALIZACJA – szybko, profesjonal-
nie, skutecznie.

09 ZAUFANIE – obsługujemy ponad 11 000 
napędów drzwi automatycznych w całej 
Polsce. 

Realna ocena – profesjonalna 
opieka serwisowa
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy 
do kontaktu z naszymi kompetentnymi doradcami.

tel. +48 22 460 80 48

Zgłaszanie problemów na stronie www.dormakaba.pl
e-mail: serwis.polska@dormakaba.com

Serwis dormakaba
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Umowy serwisowe
Dlaczego warto?
Umowy szyte na miarę!

Dział Umów Serwisowych przygotuje ofertę 
spełniającą wymagania każdego Klienta. Spe-
cjaliści z Działu Umów przeprowadzają szcze-
gółową rozmowę, tak aby poznać potrzeby 
Klienta i dopasować do nich propozycje prze-
glądów konserwacyjnych.

Warunki są podporządkowane i dopasowane 
do indywidualnych potrzeb każdego Klienta np:
• PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI dla nowo za-

instalowanych produktów dormakaba,
• częstotliwość konserwacji,
• czas reakcji,
• godziny, w których przegląd ma być wykonany
• termin płatności,
• inne, indywidualne potrzeby.
 
Podpisanie Umowy z dormakaba Polska, 
na stałą opiekę serwisową gwarantuje:
• priorytetowe wykonywanie napraw i prze-

glądów (krótki czas reakcji) przez własnych 
serwisantów,

• bezpośredni telefon komórkowy do koordy-
natora serwisu odpowiadającego za kon-
kretne województwo – oszczędność czasu, 
znajomość potrzeb danego Klienta,

• technik serwisu zajmujący się danym obiek-
tem doskonale zna jego specyfikę i obowią-
zujące w nim procedury,

• numer telefonu infolinii dostępny po godzi-
nach pracy biura, w weekendy oraz święta,

• spokój – dormakaba Polska przejmuje pełną 
odpowiedzialność za prawidłową pracę za-
montowanych urządzeń, posiadamy ubez-
pieczenie OC,

• poprzez wgląd do całej historii pracy napędu 
oraz sprawdzanie okresowo stanu technicz-
nego poszczególnych podzespołów aktywnie 
zapobiegamy ewentualnym awariom,

• dzięki regularnym konserwacjom, wymianę 
na czas części ulegające naturalnemu z uży-
ciu – redukuje to koszty eksploatacji,

• zmniejszenie kosztów wynikające z wyłącze-
nia urządzeń z eksploatacji oraz kosztów 
dodatkowych dojazdów,

• wydłużenie żywotności zamontowanych 
urządzeń,

• konserwacje oraz naprawy napędów 
wszystkich producentów znajdujących się 
na polskim rynku,

• obsługę przez pracowników posiadających 
niezbędne umiejętności oraz doświadczenie,

• zgodność z przepisami.

Zespół Działu Sprzedaży 
Umów Serwisowych
 – umowy.pl@dormakaba.com
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy 
do kontaktu z naszymi kompetentnymi doradcami.

tel. +48 22 736 59 00 
e-mail: umowy.pl@dormakaba.com

Jesteśmy do Państwa dyspozycji służąc fachową poradą 
i szybką reakcją serwisową.
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Konfiguracja dla różnych zastosowań drzwiowych



dormakaba – produkty premium
1000 sposobów na otwarcie i zamknięcie drzwi na wyciągnięcie ręki.
Jesteśmy liderem w stosowaniu najnowszych technologii uwzględniających nowoczesny wygląd, 
funkcjonalność, ekonomię oraz bezpieczeństwo. Obszerny zakres produktów dormakaba 
to przede wszystkim:

Systemy wejść 
Automatyka drzwiowa 
– niezawodne otwieranie 
i zamykanie.

Systemy okuć do szkła
Wysokiej jakości rozwiązania  
do szkła – funkcjonalność i design.

Systemy wejść 
Fizyczna kontrola dostępu 
- bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Systemy zamków hotelowych 
Rozwiązania dla obsługi zamków 
i zarządzanie dostępem do pokoi.

Mechaniczne systemy klucza 
Szybki dostęp do wszystkich 
pomieszczeń w budynku.

Kontrola dostępu 
i dane elektroniczne
Korzyści z elastycznych  
możliwości wielu rozwiązań.

Ściany mobilne 
Elastyczne planowanie przestrzeni.

Technika drzwiowa 
Idealnie dobrane rozwiązania 
do Twojego projektu.

Serwis dormakaba
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Zadbamy o...
...bezpieczeństwo Twojego budynku.

...z zaufanym zespołem.

...z inteligentnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami dostępu. 

... z wieloletnim doświadczeniem. 

Zgodność 
z przepisami

Funkcjonalność Dyspozycyjność

Zespół Wyposażenie

Sieć specjalistów Know-how Dostępność

Montaże Szkolenia Konserwacje Doradztwo Naprawy Oryginalne części 
zamiennie

Modernizacje 
i przebudowy

Technika 
drzwiowa

Systemy 
wejść

Kontrola dostępu i dane 
elektroniczne

Systemu okuć 
do szkła

Mechaniczne 
systemy klucza

Ściany mobilne Systemy zamków  
hotelowych

Serwis

Przepływ ludzi Wartość budynku Zrównoważony 
rozwój

Serwis.

Budynki mają służyć 
nam jak najdłużej 
i zapewniać 
bezpieczne 
i dogodne 
środowisko.  
Dobrze utrzymany 
obiekt robi różnicę!

Dbamy o wydajność 
budynków 

i oferujemy 
wysokiej jakości 

usługi serwisowe 
na każdym 

etapie cyklu 
życia  produktu!
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dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05‒520 Konstancin-Jeziorna
T: +48 22 736 59 00 
M: dormakaba.pl@dormakaba.comwww.dormakaba.pl


