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FAAC NIEUWS

KEMKO Doetinchem en FAAC Tubular Motors hebben hun krachten gebundeld en gaan vanaf nu verder onder de naam 
FAAC BV.  Een andere naam, maar met dezelfde service die u altijd van ons gewend bent! > Lees verder op pagina 2

Win een FAAC taartHarry stelt zich voorNieuwe 
onderhoudspakketten
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Producten Branches
Wij zijn dé specialist op het gebied van automatische deuren voor 
personentoegang en industrie, slagbomen, verkeerspalen, producten voor 
tochtwering en motoren voor rolluiken en zonwering. Ieder product staat 
op onze website beschreven waar tevens ook foto’s, technische informatie, 
handleidingen en technische tekeningen te vinden zijn. 

Onze producten zijn totaaloplossend en zijn toe te passen in verschillende 
branches. Een automatische deur in een zorgcentrum dient aan andere 
eisen te voldoen dan een toegangsdeur in de supermarkt. FAAC heeft 
toegangsoplossingen toegepast in verschillende branches en heeft ruime 
kennis van de verschillende gestelde eisen en normen.
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Wat vindt u op onze nieuwe website

Referenties Service en onderhoud

Downloads

Wij zijn trots op de projecten die wij door heel Nederland hebben mogen 
realiseren voor onze klanten. Bekijk referenties van een greep van onze 
klanten in verschillende productgroepen.
Bekijk onze referenties op www.faacbv.com/referenties 

Alle beschikbare brochures, productbladen, handleidingen en technische tekeningen onder één knop.
Gemakkelijk te vinden op onze homepagina rechtsbovenin. 

Vacatures
Onze actuele vacatures op dit moment:
• Servicemonteur buismotoren
• Administratief-commercieel medewerker

Ga naar www.faacbv.com/vacatures

Veel nieuws op het gebied van service! Op pagina 3 leest u meer over 
onze nieuwe verschillende typen onderhoudscontracten. Vanaf nu bieden 
wij ook de mogelijkheid om online een storing bij ons te melden. Lees 
meer op www.faacbv.com/service of op pagina 3 van deze krant. 
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Nieuwe naam: FAAC BV!

NIEUW BIJ FAAC:

Mitch Janssen, directeur van FAAC BV vertelt: “Met de lancering van de nieuwe website is nu écht afscheid genomen 
van de oude, bekende handelsnamen. Lees hiernaast in deze FAAC-krant ‘nieuwe website special’ wat te vinden is op de 
volledig nieuwe website.”  

Historie Kemko Doetinchem 
Janssen vervolgt: “Kemko stond al ruim 28 jaar bekend als dé betrouwbare partner voor al uw toegang en 
tochtoplossingen in de breedste zin van het woord. Voor bijna alle situaties hebben wij de juiste toepassing merendeels 
geproduceerd in eigen beheer. Sinds 2011 is Kemko onderdeel van de FAAC Group en onlangs samen met FAAC Tubular 
Motors gefuseerd tot FAAC BV en samengevoegd op één locatie.”

FAAC Tubular Motors 
FAAC Tubular Motors is specialist op het gebied van motoren en besturing voor rolluiken en zonwering. Vanaf 
Doetinchem bedient FAAC de producenten, vakhandel en groothandel uit de rolluiken en zonweringindustrie in de 
Benelux landen, Duitsland en Oostenrijk.

Nieuwe website 
Onze nieuwe website is www.faacbv.com en ook Duitstalig.

Waarom is onderhoud aan uw automatische deur zo belangrijk?
Periodiek onderhoud aan uw toegangssysteem helpt enorm om storingen tegen te gaan. Storingen zorgen niet alleen voor lastige situaties, maar ook voor hoge 
kosten. Onze jarenlange ervaring wijst uit dat deuren die periodiek onderhouden zijn, een beduidend langere levensduur hebben. Tevens moeten automatische 
deuren voldoen aan de Europese veiligheidsnorm EN16005 waarbij deze deuren één keer per jaar onderhouden moeten worden. Ook voor industriedeuren 
geldt de verplichting dat deze jaarlijks onderhouden en nagekeken moeten worden. Met het onderhoudsprogramma van FAAC kunnen storingen en 
onvoorziene hoge kosten vaak voorkomen worden.

Waarom kiest u voor service en onderhoud bij FAAC BV?
• Voorkom storingen en onverwacht hoge kosten
• Optimale afstellingen voor de beste gebruikerservaring
• Landelijke dekking, goed opgeleide monteurs
• Ook onderhoud en service aan producten van andere merken
• 24/7 bereikbaar voor storingen en calamiteiten 

Onderhoudspakketten
Bij ons heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal standaard 
onderhoudspakketten. Meer dan 5 deuren in uw pand of speciale wensen?
Neem contact met ons op voor een op maat voorstel.

Heeft u op dit moment een onderhoudscontract bij ons lopen? Wij informeren u spoedig  
over de nieuwe mogelijkheden.

Doetinchem – Om storingen en onverwacht hoge kosten te voorkomen is het belangrijk 
om uw automatische deur te onderhouden. Om beter in te spelen op de wensen 
van onze klanten bieden wij binnenkort verschillende onderhoudspakketten aan. 
Afhankelijk van de wensen van de klant kan er gekozen worden voor een basis, basis+, 
basis+ 2x onderhoud of een full service pakket. 

Onderhoudspakketten in verschillende uitvoeringen

Doetinchem –Kemko Doetinchem en FAAC Tubular Motors hebben hun krachten gebundeld en gaan vanaf nu 
verder onder de naam FAAC BV. Een andere naam, maar met dezelfde service die u altijd van ons gewend bent!

Vanaf nu kunt u ook online via onze website een storing aan ons 
doorgeven via www.faacservice.nl

NIEUW

Periodiek onderhoud aan uw toegangssysteem helpt enorm om storingen 
tegen te gaan.

Maurits van der Heijden
Manager Operations

Mitch Janssen
Algemeen Directeur

FAAC: persoonlijk, flexibel en oplossingsgericht



BINNENLAND
P&P Plus Safe Motor is genomineerd voor 
‘Product of the Year award’. 

De Product of the Year Award wordt georganiseerd 
door vaktijdschrijft Z&R. Deze Award wordt 
jaarlijks uitgereikt aan het meest innovatieve 
product. De jury bestaat uit Ton Reijnders en Geert 
Jansen als externe deskundigen, Thorold Wevers 
en bladmanager Ronald Klein namens Louwers 
Uitgeversorganisatie en redacteur Jan Mol en 
redactiecoördinator Thijs Pubben namens de 
redactie van Z&R.

Alle inzendingen voor de Z&R Product of the 
Year Award 2017 zijn door elk jurylid afzonderlijk 
op vier criteria beoordeeld: is het betreffende 
product innovatief, is het origineel, hoe is het 
design en wat zijn de marktkansen. Als resultaat 
van de eerste beoordelingsronde heeft de jury drie 
genomineerden voor de Z&R Product of the Year 
Award 2017 aangewezen, waaruit in een tweede 
stemronde een winnaar zal worden gekozen. 
FAAC is met de FAAC  Plug & Play Plus Safe 
motor één van de genomineerden.
Sander Vonk is key accountmanager Benelux 
van FAAC BV en vertelt: “De FAAC Plug & 
Play Plus Safe Radio motor is een plug & play 
motor met geïntegreerde noodhandbediening voor 
assen van 50 mm doorsnede die geschikt is voor 
rolluiken. De motor heeft een snelheid van 17 
omwentelingen per minuut en is verkrijgbaar in 8 
tot en met 30 Nm. De Plug & Play Plus Safe Radio 
motor is bovendien erg gebruiksvriendelijk, want 
hij heeft geen inleer-, instel- of resetprocedure en 
geen inleer-ritten nodig. De motoren zijn altijd 
gevoelig en bewaken hun rit permanent. Ze hebben 
bovendien een anti-vries- en obstakeldetectie 
in beide richtingen, ook bij druk op één starre 

ophangveer. De detectie en instelling van de 
eindstanden wordt automatisch uitgevoerd door 
de bovenste en onderste standen. De standaard in 
de motor geïntegreerde noodhandbediening zorgt 
ervoor dat het rolluik ook tijdens stroomuitval 
kan worden bediend. De motor behoudt dan zijn 
posities”.

Foto: Sander Vonk, key accountmanager Benelux van 
FAAC BV: “De FAAC Plug & Play Plus Safe Radio 
motor is bijzonder montagevriendelijk”
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Nieuw in ons assortiment: Snelloopdeur Easy
Een betaalbare alleskunner voor interne doorgangen tot 
3000 x 3000 mm

Patrick Siccama, specialist automatische deuren vertelt: “De FAAC 
Snelloopdeur Easy is de eenvoudige snelloopdeur die wij speciaal voor 
kleinere doorgangen hebben ontwikkeld. De Snelloopdeur Easy is een 
eenvoudigere uitvoering van onze Dynamic, maar wel voorzien van het 
ingenieuze uitbreeksysteem. De deur is leverbaar tot een maatvoering 
van 3000 x 3000 mm en uitermate geschikt voor binnentoepassingen in 
bijvoorbeeld supermarkten”.

Patrick vervolgt: “Met de Snelloopdeur Easy kiest u voor een betaalbare 
alleskunner die bruikbaar is in tal van sectoren. Op verzoek kan het doek 
aan uw wensen worden aangepast en worden voorzien van bijvoorbeeld uw 
bedrijfslogo of extra zichtvensters”.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze deur 
ga naar www.faacbv.com/easydeur of 
neem contact op met Patrick Siccama 
via faacbv.sales@faacgroup.com of 
0314-369911. 

Foto: Patrick Siccama,  
specialist automatische deuren



In 1965 wordt Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli (Fabriek voor de Automatisering van het Openen van Hekken) opgericht, waarvan het 
acroniem FAAC meteen overal ter wereld een synoniem wordt voor automatisering van hekken. Kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid, tevredenheid, 
passie en onderzoek zijn de waarden op grond waarvan het bedrijf dat letterlijk de deur naar een nieuwe markt heeft opengezet een business heeft 
ontwikkeld waaruit stukje bij beetje de groep is voortgekomen. 

De FAAC Group omvat momenteel 32 bedrijven in 24 landen, 18 fabrieken in 15 landen en 3 business units:
 • FAAC Simply Automatic, automatische systemen voor hekken en slagbomen, toegangen en automatische poorten, 
  motoren voor rolluiken en zonneschermen, parkeerbeheer en toegangscontrole.
 • HUB, PARKING TECHNOLOGY met intelligente oplossingen voor betaald parkeren.
 • MAGNETIC AUTOCONTROL, systemen met innovatieve oplossingen voor toegangscontrole in iedere 
  productie- en handelssector, met slagbomen en voetgangersdoorgangen.

Wij zijn trots op de ruim 2400 medewerkers die in 2016 voor een omzet van € 389 miljoen zorgden.

FAAC GROUP BLIJFT GROEIEN

BUITENLAND
FAAC BV Editie juli 2017
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SPORT NIEUWS

Deze actie was een enorm succes, veel collega’s hebben hiervan gebruik 
gemaakt. Het blijkt dat onze medewerkers enorm sportief zijn in 
uiteenlopende sporten. Naast inloopshirts voor complete voetbal- volleybal- 
en handbalteams zijn er ook running shirts, tennisshirts en wielrenshirts 
gemaakt. Daarnaast wandelen er met verschillende avondvierdaagsen 
kinderen mee in een FAAC shirt, crossen kinderen van collega’s met 
een speciaal gemaakt shirt en zijn er zelfs FAAC badjassen voor een 
waterpoloteam gemaakt. 

Op de foto
Chiel le Comte is verkoopadviseur bij FAAC en voetbalt in het weekend in 
het eerste elftal bij GWVV Varsselder. Voor het hele eerste elftal heeft FAAC 
BV inloopshirts gesponsord. 

Onze hoofd productie, logistiek en kwaliteit Niek Wonnink handbalt op hoog 
niveau bij HV Artemis ’15 in Doetinchem. Niek heeft voor het eerste en 
tweede elftal inloopshirts geregeld waar zij het hele land mee doortrekken.

Verkoopadviseur Koen Leijen fietst in het weekend regelmatig met zijn 
mountainbike en verschijnt soms aan de start van een mountainbiketocht. De 
FAAC fietsshirts die hij geregeld heeft voor zijn vaste fietsclub zorgen voor 
een professionele uitstraling!

Sportsponsoring
FAAC sponsort niet alleen haar eigen medewerkers maar is ook hoofdsponsor 
van voetbalclub Bologna FC, actief in de Italiaanse serie A. 

Sportsponsoring voor eigen medewerkers FAAC BV

Chiel le Comte Niek Wonnink

Koen Leijen

Fitte medewerkers zijn belangrijk. FAAC moedigt haar medewerkers aan in de sporten die zij uitoefenen. Als extra 
motivatie heeft FAAC alle medewerkers een gepersonaliseerd shirt aangeboden voor hun team. 

Wat is de naam van het stadion van Bologna FC? Vul het antwoord 
in op www.faacbv.com/prijsvraag. Onder de juiste inzendingen 
verloten wij 25 originele Bologna FC voetbalshirts.

Prijsvraag!
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Andere naam en nieuwe man; 
KEMKO wordt FAAC en Harry Fietje 
kan u er alles over vertellen
Sinds april 2017 ben ik in dienst bij FAAC BV in Doetinchem. Als 
relatiemanager bouw ik samen met mijn collega’s aan een netwerk 
van nieuwe relaties en haal de bestaande relaties aan. Voordat ik bij 
FAAC BV in dienst kwam was ik zelfstandig ondernemer. Meer dan 17 
jaar ben ik met een eigen bedrijf actief geweest in de overheaddeuren. 
Begonnen met een bus met gereedschap als montagebedrijf, zijn 
wij gestadig uitgegroeid tot een organisatie met eigen showroom, 
binnendienst en monteurs voor montage en service (24/7). Door het 
leveren van goede producten voor redelijke prijzen en het geven van 
professioneel advies hebben wij een stevige basis gelegd voor mijn 
opvolger. Altijd heeft het plegen van acquisitie en het opbouwen van 
een netwerk een grote rol gespeeld in mijn werk. Vooral bij de start 
van mijn tweede bedrijf in de zorg en ict. Dit was toen nog een geheel 
nieuwe markt en techniek. Door goed te luisteren naar de klant en 
intensief samen te werken met nieuwe innovatieve bedrijven, hebben 
wij in zeven jaar een aantal prachtige projecten mogen uitvoeren. Het 
aanpassen van de bestaande situatie door gebruik te maken van de 
nieuwste techniek was iedere keer een mooie uitdaging. Hierbij stond 
de werkelijke behoefte van mensen centraal en niet de beschikbare 
techniek.

En nu mag ik samenwerken met mijn collega’s van FAAC BV om onze 
bedrijfsnaam en producten in Nederland een grotere bekendheid te 
geven. Dat doen wij onder andere in de renovatiemarkt. Een onderdeel 
van de markt waar onze organisatie goed in is. Wij hebben vakkundige 
adviseurs en ervaren projectleiders en (service)monteurs. Samen met 
de opdrachtgever zorgen wij voor een optimale aanpassing van de 
huidige situatie naar de gewenste situatie. Onze  opdrachtgevers zijn 
woningbouwcorporaties, VVE’s (managementbureaus), bouwkundige 
adviesbureaus, gemeentes en wederverkopers. Hierbij werken wij 
intensief samen met andere bedrijven zoals installateurs, aannemers 
en Technische Dienst. Een groot voordeel vind ik dat wij, door 
de vlakke organisatie, korte lijnen hebben binnen de organisatie. 

Daardoor is de klant bij ons geen nummer maar persoonlijk bekend 
en verzekerd van onze volle aandacht. Een ander groot voordeel is dat 
wij onderdeel zijn van de FAAC Group, een gerenommeerd Europees 
bedrijf, met Italiaanse roots en marktleider in toegangstechniek. Ons 
totale leveringspakket is hierdoor aanzienlijk groter geworden. Van 
draaideurautomaten tot veiligheidspalen (Bollards) en van roldeuren tot 
innovatieve toegangscontrole systemen. Daarnaast wordt er aanzienlijk 
geïnvesteerd in innovatie van bestaande en nieuwe producten. 

Op dit moment is duidelijk te merken dat de bouw weer aantrekt en 
aanpassing van het bestaande woningaanbod naar meer levensbestendig 
wonen actueler is dan ooit. Als relatiemanager van FAAC BV houd 
ik u graag op de hoogte van wat wij voor u kunnen betekenen. Dat 
doen wij via onze website, nieuwsbrief en brochures. Maar niets gaat 
boven een persoonlijk gesprek. Daarin kan ik uw specifieke vragen of 
productwensen uitvoerig beantwoorden. U kunt mij bereiken via email: 
harry.fietje@faacgroup.com of mobiel: 06-12635432.

Weerbericht
Deze zomer verwachten wij prachtig weer in ons eigen 
land! De temperatuur zal tussen de 18 en 25 graden 
liggen, maar mogelijk zal de temperatuur plaatselijk 
hoger liggen. Meestal is het droog, maar soms valt er een 
kleine regenbui.  

Houd de hitte buiten!
Deuren van magazijnen en koelruimtes blijven vaak 
onnodig lang open staan. U wordt daarom vooral tijdens 
warme periodes geconfronteerd met hoge energiekosten, 
strenge hygiënenormen en problemen om de kwaliteit 
van uw eindproduct te waarborgen. 

Houd de hitte buiten met één van onze tochtwerende 
producten en zorg voor een energiebesparing tot wel 
€1500!
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Harry Fietje, relatiemanager

Lees meer op www.faacbv.com/tochtwering



FAAC - WOORDZOEKER
AUTOMATISCH 
AUTOMATISERING 
BOLLARD 
BOLOGNA 
BUISMOTOR 
DETAILHANDEL 
DEUR 
DOETINCHEM 
DUURZAAMHEID 
ENERGIE 
ENTREEDEUR 
FAAC 
GEBRUIKSGEMAK 
INDUSTRIE 
INDUSTRIEDEUR 
KLANTTEVREDENHEID 
KLIMAATBEHEERSING 
KWALITEIT 
ONDERHOUD 
REPARATIES 
RETROFIT 
SERVICE 
SLAGBOOM 
SNELLOOPDEUR 
SPECIALIST 
TOCHTWERING 
TOEGANGSCONTROLE 
UITSTRALING 
WINKELDEUR

COLOFON
REDACTIE: 

Mitch Janssen – FAAC BV  
Algemeen Directeur
Mitch.janssen@faacgroup.com

Vul deze FAAC woordzoeker in en win een 
prachtige prijs! Iedere goede inzending krijgt 
een FAAC slagroomtaart. Vul het antwoord 
in op www.faacbv.com/woordzoeker.  
Maximaal 1 taart per bedrijf.

ALTI
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VORMGEVING: Gaaf Design OPLAGE: 9.000 exemplaren ADRESGEGEVENS: FAAC BV, Transportweg 12-01 7007 CN 
Doetinchem, Postbus 655, 7000 AR Doetinchem,  Tel: 0314-369911, Fax: 0314-369910, www.faacbv.com, faacbv.info@faacgroup.com

 /faacbv   /faacbv   /faacbv 

Nienke Kok – FAAC BV  
Marketing / Managementassistent
Nienke.kok@faacgroup.com 

Controleer 
onze nieuwe 
gegevens in 

uw systeem!


