BEDRIJFSNIEUWS

VSA Benelux nu
importeur Allmatic
Leo Grapendaal

Het Nederlandse VSA Benelux
uit Utrecht, een handelaar in
poort- en deurautomatisering en
toegangscontrole, is dit voorjaar
importeur geworden van de Italiaanse
aandrijvingenproducent Allmatic.
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“W

e zijn al jaren importeur van het Duitse Tormatic,
een producent van aandrijvingen voor garage- en
industriedeuren. Dat bedrijf deed de poortaandrijvingen er een beetje bij,” zegt VSA directeur Sebastiaan
van Soest. “Het merk verkocht aandrijvingen van een andere
partij onder eigen naam. Die samenwerking stopte echter vorig
jaar. Intussen hadden wij al wel een klantenkring in de poortautomatisering opgebouwd. Dus moesten we op zoek naar een
alternatief.”

Allmatic

“Toevallig kwamen we toen op een bijeenkomst in Duitsland
Allmatic tegen,” gaat Van Soest verder. “Allmatic is een bedrijf
uit Borgo Valbelluna, een dorpje 70 kilometer boven Venetië.
Zij waren al in meer dan 50 landen actief, maar hadden nog
geen distributeur voor de Benelux. Wij hadden al omzet in
de hekwerkbranche en bovendien een trainingscentrum,
showroom en magazijn in het midden van Nederland. Daarom
was VSA voor Allmatic een interessante partij. We zijn bij elkaar
gaan zitten en niet lang daarna hebben we een importeursovereenkomst getekend.”

Programma

“Allmatic heeft een compleet assortiment voor hekwerkers en
poortinstallateurs,” zegt van Soest. “Er zijn spindel-, knikarmen ondergrondse aandrijvingen – en dan van iedere soort
meerdere types. Er zijn vijftien verschillende schuifpoortaandrijvingen in meerdere uitvoeringen en ook nog een heel scala
aan slagbomen. Of je nu een vrijdragende of een railpoort
wilt automatiseren, met een vleugel van staal, aluminium
of zelfs hout, Allmatic heeft altijd de geschikte aandrijving.
Verder werken de sturingen van de aandrijvingen met dezelfde
aansluitklemmen en programmering, wat het makkelijk maakt
om de producten te leren installeren.”
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Familiebedrijf

“Alles bij elkaar is het een serie degelijke producten, tegen een goede
prijs,” gaat van Soest verder. “Maar wat bij ons vooral de doorslag
gaf, is dat Allmatic een familiebedrijf is. Als je bij de beursgenoteerde
grote jongens iets geregeld wilt krijgen, dan moet daar eerst op drie
verschillende verdiepingen over vergaderd worden. Bij Allmatic zijn de
lijnen kort. Dat geldt niet alleen in de handel en bij de organisatie, maar
ook bij de techniek. Feedback van klanten of van ons komt meteen
bij de goede ingenieur terecht, die daar ook meteen rekening mee kan
houden bij zijn volgende ontwikkelingen.”

Training

Hekwerkers die de overstap naar Allmatic willen maken,
worden daar door VSA uitgebreid in begeleid. “We hebben een
starterstraining gemaakt,” zegt van Soest. “We vragen nieuwe klanten
altijd om met de monteurs een middag of avond langs te komen. Dan
leggen we ze in detail uit wat ze met welke producten wel en niet
kunnen en hoe je die producten moet installeren en programmeren. Dan
is het niet zo’n hele grote sprong in het diepe. Bovendien hebben we een
eigen tech-support afdeling, die klanten gratis ondersteuning biedt.” <
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WERKEN
BIJ VSA
KIJK OP ONZE WEBSITE
VOOR ONZE VACATURES

POORT AANDRIJVINGEN & BESTURINGSSYSTEMEN
VSA Benelux BV is een handelsonderneming voor de zakelijke markt
‘’business to business’’. We zijn een merk onafhankelijke leverancier van
aandrijvingen en besturingssystemen voor draai- en schuifpoorten, garageen industriedeuren. VSA heeft een uitgebreid leveringsprogramma van
voornamelijk Duitse en Italiaanse kwaliteitsproducten. We beschikken over
een eigen trainingscentrum, showroom en magazijn in het midden van
Nederland. Onze klanten worden ondersteund met een full-service
filosofie. Waarbij persoonlijk contact en technisch advies dat bij u past een
belangrijk aspect is. Met de kennis en ervaring van VSA Benelux kunt u er
zeker van zijn de juiste keuze te hebben gemaakt.

Twee interne
mechanische stops

ONTGRENDELING
MET SLEUTEL

BESTURING MET
DISPLAY 24V & 230V

OVERBRENGING VAN
BRONS OP STAAL

VSA Benelux BV - Gessel 2 - 3454 MZ - De Meern
+31 (0)30 268 149 8

info@vsa-benelux.com

www.vsa-benelux.com

