
POS SERVICE GROUP:
DE PROFESSIONELE 
PITSTOP VOOR 
GESTOFFEERDE MEUBELEN.

SERVICE GOED.
ALLES GOED.

DE PROFESSIONELE 
PITSTOP VOOR
GESTOFFEERDE
MEUBELEN.
DE PROFESSIONALS VOOR
REPARATIE EN REINIGING.Wij weten alles van gestoffeerde meubels. 

Sinds 1987 zijn wij in heel Europa dé spe-
cialist voor: reparatie ter plekke, herstel-
werkzaamheden, klachtenverwerking bij 
ge stoffeerde onderdelen zoals gestoffeer-
de meubelen, autostoelen, bureaustoelen, 
matrassen en stoelen.

Meer dan een kwart eeuw ervaring in 
klachten- en reparatieservice en meer dan 
4 miljoen succesvol afgewikkelde klanten-
opdrachten garanderen professionaliteit 
en prestatievermogen, handgemaakte top-
kwaliteit, uitstekend opgeleide medewerkers 
en de modernste technische en logistieke 
uitrusting.

Wij zijn ook de specialisten voor alle voor-
komende beschadigingen op het gebied 
van hout, steen, marmer, tegels en kunststof. 
Het aanbod reikt van het herstelwerk van 
gaten, deuken en krassen tot en met het 
herstel van bijna alle oppervlakteschade bij 
keukens, kastmeubelen of vloerbedekking.

Telefoon +31 58 2880755
Telefax +31 58 2887500

benelux@pos-sg.com
www.pos-sg.com

POS Service Group
Wijnhornsterstraat 200
NL-8932 EZ Leeuwarden

1.400
BEZOEKEN
PER DAG.



GAAT U MET ONS
IN ZEE!

WIJ ZIJN UW SERVICEPARTNER VOOR: INZET BIJ COMMERCIËLE OBJECTEN.

UW VOORDELEN SAMENGEVAT:

Reparatie in geval van garantie
direct ter plekke bij uw klant

Nacht- en weekendinzet
bij commerciële objecten mogelijk

Directe afwikkeling in het geval 
van eindklanten 
ook bij zelf veroorzaakte beschadigingen

Outsourcing reduceert ergernissen en kosten
bijv. door het vermijden van retouren

Transparantie
door gedetailleerde rapportage met 
omvangrijke fotodocumentatie

Schadeanalyses en statistieken
altijd als PDF te downloaden

Hoge kwaliteit
gecertificeerd volgens ISO 9001

WIJ ZIJN UW SERVICEPARTNER.

Als Full-Service-Professionals nemen we alle uitstaande 
opgaven van u over – van het advies aan de klant over 
het bezoek van onze servicemonteurs tot en met het be-
zoek ter plaatse en de ter beschikkingstelling van een 
alles omvattend bezoekrapport met fotodocumentatie.

Onze speciaal opgeleide servicemonteurs zijn op het 
gebied van gestoffeerde meubelen, hout, steen, marmer, 
tegels en kunststof direct ter plaatse bij u of uw klant in-
zetbaar.

In het geval van ongelukken zijn we er voor u: bliksemsnel, 
ongecompliceerd, klantvriendelijk en met eersteklas opge-
leide servicemonteurs en met de modernste technologie.

Alles, wat gestoffeerd is:
Gestoffeerde meubelen, autostoelen, bureaustoelen, 
matrassen, stoelen

Alle materialen:
Leer, stof en kunstleer

Alle mogelijkheden:
Opvullen, stofferen, stikken, inkleuren, gaten herstellen, 
reinigen

Juist ook in auto’s, kantoren, hotels of restaurants worden 
stoelen, fauteuils, banken of andere zitmeubelen blootge-
steld aan zware belastingen en worden uitgeleefd – en 
dat elke dag. Schade veroorzaakt door intensief gebruik, 
onbedachtzaamheid, vandalisme of andere omstandig-
heden verhelpen wij snel en goedkoop direct ter plaatse. 
En omslachtige werkzaamheden voeren wij op verzoek 
ook zeer graag s' nachts uit om uw dagelijkse gang van 
zaken niet te storen.

HOTLINE
+31 58

2880755

Vrijblijvende 
offerte bij eerste 

bezoek

Bewerkings-
situatie 24 h.
online in te 

zien

Quick-info uit
de woning van
de eindklant

mogelijk

85% 24


