
DEURENCONCEPT

Kennis is kunnen
Raadsma is door jarenlange ervaring uitgegroeid tot kennispartner van veel bedrijven 
in Noord-Nederland. In deze rol levert Raadsma naast producten ook uitgebreide 
bouwtechnische kennis aan haar klanten. In samenwerking  met de klant wordt 
voortdurend gewerkt aan procesverbeteringen, wat voor beide partijen tot voordeel 
leidt.

Werkwijze
Raadsma denkt graag in een vroeg stadium mee over de aanpak van uw project en kan 

hier een belangrijke rol in spelen. De kennis die Raadsma in huis heeft biedt toegevoegde 
waarde voor uw projectteam. In samenwerking met dit team kunnen we vooraf bepalen wat 

de aanpak wordt en welke materialen het meest efficiënt zijn. 

Eén partij voor uw project
Naast de levering van hang- en sluitwerk van uitstekende kwaliteit, kunnen wij u vanaf 

heden ook bedienen met een totaal deurenconcept. Hiermee krijgt u één aanspreekpunt 
voor de levering en montage van deuren inclusief het hang- en sluitwerk in utiliteitsbouw 

of in de luxere woningbouw.

Door ons vroegtijdig in het bouwproces te betrekken kunnen we u adviseren en ondersteunen 

in al uw vragen inzake deuren en hang- & sluitwerk.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met: 
Gerton de Hoog, 0519 - 292 325 of g.dehoog@raadsma.nl 

• Vochtwerend • Inbraakwerend • Geluidswerend • Rookwerend

• Kogelwerend • Brandwerend • Stralingswerend • Inpandige
woningstoegangsdeur

Wat doen wij voor u:
• Adviseren;
• Het maken van totaaloverzichten;
• Levering van deuren i.c.m. hang- en sluitwerk;
• Professionele montage;
• Containeropslag op de bouwplaats.

Dit alles met de service en snelheid die u van ons gewend bent.

IJZERSTERK



RTB staat voor ‘Raadsma ToegangsBeheer.’ In de moderne RTB-showroom van Raadsma in Leeuwarden zijn de vele technieken op 

het gebied van toegangsbeheer in combinatie met het benodige type binnendeur te bekijken. De adviseurs laten u graag zien wat 

er allemaal mogelijk is en zullen geen vraag onbeantwoord laten.

RTB-showroom

Pier Prinslaan 15 
9101 PX Dokkum 
T: 0519-292325 
F: 0519-292322

DOKKUM
De Kuinder 10 
8444 DC Heerenveen 
T: 0513-631600 
F: 0513-631624

HEERENVEEN

Archimedesweg 16
8912 AK Leeuwarden 
T: 058-2127099 
F: 058-2127055

LEEUWARDEN
Wismarweg 32 
9723 HB Groningen 
T: 050-5470070 
F: 050-5470079

GRONINGEN

www.raadsma.nl 
info@raadsma.nl


