- BRONDOOL MEDIA Bericht KLUNDER Deurtechniek is PRO DEALER van BRONDOOL Locking Solutions.
Het familiebedrijf KLUNDER uit Drachten heeft een overeenkomst gesloten met BRONDOOL voor een
intensieve samenwerking. KLUNDER is per heden - BRONDOOL PRO-DEALER -.
Sinds eind 2014 is BRONDOOL zeer intensief de markt aan het bewerken om een betere ondersteuning en
uitbreiding in de markt te realiseren voor de gebruikers van de BRONDOOL sloten. De unieke, maatwerk
oplossingen op het gebied van elektronisch sluiten. KLUNDER uit Drachten heeft de samenwerking onlangs
bekrachtigd. De PRO DEALER is service partner in de regio. KLUNDER heeft de producttraining van
BRONDOOL gevolgd en biedt de klantenkring oplossingen uit het assortiment van BRONDOOL. De sterke
en unieke aanpak van KLUNDER, de technische expertise en maatwerk slotoplossingen van BRONDOOL
hebben deze verbinding tot stand gebracht. KLUNDER Directeur Matthieu Kroon en Commercieel Directeur
van BRONDOOL Hans de Jong tekenen de overeenkomst op kantoor van KLUNDER in Drachten. “Klunder
is toonaangevend qua aanpak (montage,onderhoud en 24x7 service), heeft een zeer goede naam in de
regio en is zeer actief. Voor ons belangrijke uitgangspunten voor een partnership”. BRONDOOL is trots op
deze samenwerking! ; aldus Hans de Jong. “BRONDOOL denkt na over maatwerk oplossingen op
deurfunctieniveau en daar is behoefte aan. Daarnaast is men zeer snel, flexibel en een luisterend oor bij
ontwikkelingen voor onze klantgroepen” ; aldus Matthieu Kroon.
KLUNDER
Klunder is een familiebedrijf en bestaat uit twee business units. De business unit Technische Groothandel
staat voor meer dan 100 jaar kennis en ervaring in ijzerwaren, gereedschap en bouwbeslag in Friesland en
de business unit Deurtechniek voor meer dan 20 jaar als Uw Deurregisseur voor advies en montage van
deur- en toegangstechniek met 24x7 service & onderhoud in Nederland.
BRONDOOL
Het merk BRONDOOL biedt al meer dan 25 jaar een breed programma in elektrisch sluiten. Het
specialisme in elektro mechanisch sluiten is in de jaren ’80 ontstaan. Na een start met brand/vlucht
oplossingen heeft men het programma in meer deurfuncties uitgebouwd. De sloten worden toegepast in
Zorginstellingen, Psychiatrische inrichtingen, Gevangenissen, Overheidsgebouwen, Musea, Utiliteitspanden en kantoren. BRONDOOL biedt u veiligheid, zekerheid en comfort bij het openen en sluiten van deuren.
Het programma wordt in Nederland geproduceerd! BRONDOOL is zeer flexibel in het bieden van oplossingen en maatwerk.
Voor meer informatie: www.klunder.nl / www.brondool.nl

