
Hvorfor tegne serviceavtale med oss?
Forleng garanti- og levetiden på dine produkter 

> > > 24 timers vakttelefon
916 51 114



Ekspertise fra markedslederen
Utnytt fordelen med vår lange erfaring



Velkommen til 
markedslederen i Nordland!

Dedikert. Kunnskap. Lokal. 
Dette er tre viktige stikkord i det 
vi holder på med. Hos oss møter 
du ansatte som hver dag går 
på jobb med det mål for øyet å 
levere verdensledende kvalitet 
til alle våre kunder. Vi leverer 
porter, lastesystemer og dører, 
og ikke alt mulig annet i tillegg. 
Vi har geniun tro på at dediker-
te ansatte med solid kunnskap 
innenfor faget er veien å gå. 
Derfor våger vi påstanden at 
”ingen kan porter og laste-
systemer bedre enn oss!” 
 
Enter Service AS er markedsle-
der på industri- og garasjeporter 
samt lastesystemer, rullegitter 
og områdesikring i Nordland i 
dag. Det blir man ikke uten å 
kunne levere de riktige produk-
tene, til rett pris og til avtalt tid. 

Det finnes mange forskjellige 
leverandører på markedet i dag, 
og det kan sikkert være fristen-
de å bare se på pris når man 
vurderer innkjøp men vi våger å 
utfordre deg. Se litt bak prisen, 
se hva slags unike egenskaper 
våre produkter og tjenester kan 
tilføre deg og din bedrift - og bli 
overrasket du også. 

Eksempelvis kan man se på 
fjærsystemene til de ulike le-
verandørene. De fleste i dag 
garanterer for maksimalt 20000 
sykluserer som standard. Hör-
mann opererer aldri med mindre 
enn 25000, og for høyt løft og 
vertikalt beslag så er antall løft 
minimum 50000 sykluser. 

Så selv om du skulle tenke på 

å handle andre porter enn fra 
oss, enten fordi man tenker at 
det er enkelt eller fordi prisen er 
lav så husk å sammenligne på 
riktig grunnlag. Viktige faktorer 
for riktig beslutning her er pris, 
kvalitet, leveringsdyktighet på 
reservdeler, tilgjengelighet ved 
behov for assistanse og ikke 
minst den faglige kompetansen 
hos din leverandør.

Våre teknikere og selgere er 
eksperter på sitt fagområde. Vi 
investerer mye tid og penger i å 
holde dem faglig oppdatert på 
hva som skjer i markedet, slik 
at vi kan gi deg som kunde de 
beste tjenestene. 

Vår hovedleverandør er det tys-
ke industrikonsernet Hörmann, 
og slik vi er Nordlands ledende 
leverandør er de Europas le-
dende leverandør, med et bredt 
spekter produkter fra industri- og 
garasjeporter, til lastesystemer, 
brann og røyksikringsproduk-
ter, og til dører for private så 
vel som industri. Sammen med 
våre andre underleverandører 
sikrer det at vi kan gi deg som 
kunde et meget bredt spekter 
av produkter, fra en og samme 
leverandør. 

Fagekspertise innenfor vårt fag
Dedikerte ansatte med årelang erfaring



Gode grunner til å velge oss
Kompetanse og kvalitet fra markedslederen i Nordland

Markedsledende kompetan-
se sammen med markedsle-
dende produkter

Alle våre ansatte, fra selgere til 
teknikere har solid og årelang 
erfaring fra bransjen, og de er 
kontinuerlig etterutdannet og 
oppdatert på produkter.

Dette kombinert med at vi for-
handler Hörmann produkter gir 
deg som kunde en meget stor 
fordel. Du får lokal markedsle-
dende kompetanse kombinert 
med produkter fra Europas 
ledende leverandør.

Lokal tilstedeværelse

Vi arbeider i hele Nordland 
fylke, og gjennom vår lokale 
tilstedeværelse kan vi hjelpe 
deg uansett problem. Med vår 
lokale tilhørighet i fylket både 
vet og forstår vi de utfordringer 
som næringslivet står ovenfor, 
være seg avstander, vær og 
klima eller behov for rask hjelp.

Det er heller ingen andre leve-
randører som har det volumet 
av reservedeler lokalt i fylket 
som oss. 

24 timers vakttelefon 365 
dager i året 

Problemer med porter og 
lastesystemer oppstår før eller 
senere. Enten det er slitasje, 
påkjørsler eller andre ting så 
vet vi at disse feilene sjelden 
oppstår bare mellom 08 og 16. 
Derfor har vi 24 timers vaktte-
lefon 365 dager i året. 

Vi er her, for deg - året rundt!

” Regelmessig vedlikehold forlenger levetiden på 
utstyret og forebygger uønsket driftsstans.
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Showrom i Bodø

Vi har de fleste av våre pro-
dukter til både næring og privat 
utstilt i Bodø. 

Det gjør at du kan få første-
hånds kjennskap til Hörmann 
kvalitet. Kom gjerne innom for 
en titt og for å oppleve kvalitet 
fra markedslederen i Europa. 

Det er ikke alltid at det tilsyne-
latende rimeligste tilbudet er 
det riktige tilbudet for deg og 
ditt firma.

Vi reparerer uansett merke 
og modell 

Du har kanskje ikke alle pro-
duktene dine fra oss? Eller 
kanskje du ikke har noen pro-
dukter fra oss. 

Det spiller ingen rolle! Vi hjel-
per deg gjerne. Våre dyktige 
mekanikere står klare til å dele 
av sin kunnskap, for raskt, trygt 
og rimelig å kunne hjelpe Dere 
uansett hva utfordringen er.

En partner på alt

Tegner Dere en serviceavtale 
med oss så kan vi hjelpe dere 
med alt fra porter til laste-
systemer og dørautomatikk. 

Enkelt, raskt og effektivt. 

Det er bare hos oss dere får 
lokalt lager av deler til våre 
egne porter så vel som andre 
merker og modeller. Det sikrer 
oss muligheten til å gi Dere 
lynrask assistanse dersom 
uhellet er ute. 

” Uansett hvilken leverandør som har levert 
portene dine, kan vi løse problemene for deg. 
Kontakt oss i dag på telefon 916 51 116.
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> > > Nordlands ledende leverandør
Les mer på www.enterservice.no



Tegn en serviceavtale med oss i dag
Utnytt fordelen med utvidet garantitid 



Hva er en serviceavtale og 
hvorfor trenger jeg en?

En serviceavtale på dine porter 
og lastesystemer er en avtale 
oss i mellom om et jevnlig tilsyn 
av dine produkter. Dette sikrer 
og forlenger produktets levetid, 
og gir deg som bruker en lavest 
mulig levetidskostnad på din 
investering. Samtidig gir en slik 
avtale Dere som kunde rabatt 
på timer og deler når behov for 
reparasjoner oppstår. Arbeids-
tilsynet anbefaler forøvrig at en 
årlig sakkyndig kontroll utøves 
av en uhildet instans.

Porter og lasteramper består av 
bevegelige deler som dag ut og 
dag inn utsettes for slitasje, ofte 
gjennom tidvis røff bruk. Deler 
som slites vil før eller senere 
være nødvendig å skifte ut. Med 
en serviceavtale hos oss kan 
du være problemene i forkant. 
Å kunne bytte ut slitte og defek-
te deler før feil som resulterer i 
driftsstans oppstår er smart og 
lønnsomt.  

Ved tilsyn går vi gjennom de-
finerte sjekklister for å sikre at 
produktene er i overenstemmel-
se med gjeldende regelverk, og 
at de er trygge å bruke for dine 
ansatte. Samtidig kontrollerer vi 
at produktene ikke har feil eller 
mangler som kan påvirke den 
daglige driften. I tillegg justeres 
og smøres produktene slik at de 
er i best mulig stand til en hver 
tid. 

De samme sjekklistene kan dere 
bruke tilbake i bedriftens eget 
HMS system for intern doku-
mentasjon. 

En partner til alt - enklere for 
alle

Våre teknikere har gjennomgått 
mange kurs og har mange års 
erfaring fra bransjen. Vi utfører 
derfor selvfølgelig også sakkyn-
dig kontroll på andre merker 
og modeller av porter, laste-
systemer og andre produkter 
som eksempelvis dørautoma-
tikk, brannporter, rullegitter samt 
andre lignende produkter. 

Rabatterte priser og lynrask 
utrykning

Tegner du en serviceavtale får 
du også rabatt på dele- og time-
priser.

Selv om vi forsøker å hjelpe alle 
våre kunder i løpet av kort tid, er 
det slik at våre avtalekunder vil 
ha prioritet. I de tilfeller hvor det 
er kritisk kan vi også tegne egne 
avtaler som definerer og garan-
terer utrykningstid. 

Utvidet garantitid

For de leveranser vi gjør og hvor 
det inngås serviceavtale med 
oss innen 6 måneder etter fer-
digstilling utvider vi garantitiden 
fra 1 til 3 år. 

> > > 24 timers vakttelefon
916 51 114



Lokalt delelager
150 kvadratmeter med lager i Bodø sikrer rask levering i hele regionen

Det er bare hos oss dere får 
lokalt lager av deler til våre 
egne porter så vel som andre 
merker og modeller. Det sikrer 
oss muligheten til å gi Dere 
lynrask assistanse dersom 
uhellet er ute. 

I tillegg til lokalt delelager har 
alle våre servicebiler også et 
rikholdig utvalg av reservdeler 
og tilbehør, slik at vi kan løse 
de fleste problemer allerede 
ved første servicebesøk.

Dersom det skulle oppstå 
behov for deler som vi ikke har 
på lager i Bodø så kan vi lyn-
raskt, gjennom et bredt utvalg 
av underleverandører, bestille 
og få ekspressleveranser ved 
behov. 

” Regelmessig vedlikehold forlenger levetiden på 
utstyret og forebygger uønsket driftsstans.



Produkter fra andre leverandører?
Vi utfører service og reparasjon uansett merke og modell!

Har du porter, lastesystemer 
eller dørautomatikk som ikke er 
levert av oss? Ingen problem, 
vi hjelper deg gjerne uansett.

Enten du har behov for en 
enkel reparasjon eller ønsker 
å tegne en serviceavtale med 
oss, så er vi her for Dere.

Vårt delelager i Bodø er fylt 
opp av deler også til andre 
produkter enn våre egne. 

Våre ansatte har også lang og 
bred erfaring med feilsøking, 
reparasjon og service av andre 
merker og modeller. 

Hvorfor ikke samle alle produk-
tene dine i en avtale med oss? 
Kontakt Jøran Nohr på telefon 
916 51 116 i dag for et uforplik-
tende tilbud.

” Uansett hvilken leverandør som har levert 
portene dine, kan vi løse problemene for deg. 
Kontakt oss i dag på telefon 916 51 116.





Behov for nye produkter? 
Vi er forhandler for Hörmann, Europas ledende leverandør av industri- og garasje-
porter, ytterdører og lastesystemer. I tillegg har vi blant annet foldeporter, dukporter, 
rullegitter samt røyk- og brannsikringsprodukter i vårt sortiment i dag.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag for et godt tilbud.

For hele vårt produktspekter ta en titt på vår hjemmeside www.enterservice.no



Kompromissløs kvalitet 
Den eneste partneren du trenger på porter og lastesystemer

 
Besøk oss på Aspmyra Stadion i Bodø

eller på www.enterservice.no

> > > Utnytt fordelen du også
Kontakt oss nå!


