OPMETING

POS SERVICE GROUP:
BIJ ONS VINDT U
DE JUISTE MAAT.

SERVICE GOED.
ALLES GOED.

Vaak zijn het millimeters die beslissend
zijn: Dankzij innovatieve technologie met
een 3D-lasermeetsysteem bieden wij voor
het eerst de mogelijkheid van een absoluut exacte en foutloze opmeting. Ongeacht of het gaat om het opmeten van een
keuken, badkamer, woonkamer of een
totale woonoppervlakte – de verkregen
maten worden meteen naar wens in uw
planningsysteem geïntegreerd.
Onze speciaal opgeleide servicemonteurs
monteren en repareren uw bad- en keukenproducten deskundig en naar wens ter
plaatse bij de eindklant.

POS Service Group
Wijnhornsterstraat 200
NL-8932 EZ Leeuwarden
Telefoon +31 58 2880755
Telefax +31 58 2887500
benelux@pos-sg.com
www.pos-sg.com

WIJ ZORGEN VOOR
PRECISIEWERK.

DE PROFESSIONALS VOOR OPMETING
EN MONTAGE.

NAUWKEURIGE
OPMETING
MET 3D-LASERTECHNIEK.

WIJ PASSEN ONS
AAN UW WENSEN
AAN.

UW VOORDEEL SAMENGEVAT:
Ontlasting van de eigen medewerkers
voor detail- of groothandel, bijv. voor verkoop of
planning
Aanzienlijk lagere klachtenquota’s
en minder kosten

GEGARANDEERD
FOUTLOZE
OPMETING.

Onze speciaal opgeleide servicemonteurs zijn ook thuis
op het terrein van keukens en badkamers en monteren
en repareren uw bad- en keukenproducten deskundig
en tot op de millimeter precies ter plaatse bij de eindklant.

Wij garanderen
u de juistheid van de verkregen gegevens
In heel Europa
meer dan 140 opmeet-technici ter plekke

WIJ ZIJN UW SERVICEPARTNER.
Als Full-Service-Professionals nemen we alle uitstaande
taken van u over – van het advies aan de klant over het
bezoek van een van onze servicemonteurs tot en met
het opmetingsbezoek en de ter beschikkingstelling van
alle relevante meetgegevens en foto‘s.

Hoge kwaliteit
door precieze gegevens voor verdere verwerking

ALLES OP MAAT.
Wij maken een volledige ruimteopmeting ter plaatse bij
de klant. Ongeacht of het gaat om het opmeten van
een keuken, werkplaats, nis-achterpanelen, doucheafscheidingen, woonkamer, slaapkamer of een geheel
woonoppervlak – wij meten alles met ons op laser gebaseerde 3D-opmeetsysteem.

Opmeting binnen
5–7 werkdagen – eventueel ook sneller

3D
3D- aan-,
boven- en
vloeraanzicht

Actuele verwerkingsstatus
ten allen tijde online oproepbaar
Vergelijkingsaanzicht
ruimteopmeting
bij 90 cm en
230 cm

Installatie
van badkamers,
keukenmeubelen en
douchecabines

Gedetailleerde bezoekberichten
met checklists, opmeetgegevens en foto’s van de
1e situatie
Directe opname in uw planningsysteem,
bijv. Simar, CARAT, Compusoft of planTEK.
Gegevensimport in andere CAD-systemen
mogelijk. Vraag het ons.

