
VVE SPECIAL 
ZORGZAAM EN BETROKKEN



VEREENVOUDIG UW TOEGANG

DE VEILIGE DRAAIDEURAUTOMAAT 

De draaideurautomaat FAAC 950N is bij uitstek 
geschikt voor het automatiseren van nieuwe of be-
staande draaideuren die intensief gebruikt worden 
in bijvoorbeeld ziekenhuizen, revalidatie- 
centra en appartementencomplexen. Wanneer 
mensen (tijdelijk) rolstoelgebonden of anderszins 
beperkt zijn in hun dagelijkse functioneren, biedt  
de FAAC 950N een oplossing voor het vergroten  

van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Geen 
deuren die met de hand moeten worden geopend 
en waarvoor hulp moet worden ingeschakeld. In 
plaats daarvan op alle momenten toegang en 
onafhankelijkheid. Maak het uzelf nog gemakkelijker 
door het toepassen van een toegangscontrole- 
systeem. Geen verloren sleutels, slechts het aanbieden 
van uw tag en de deur zal automatisch openen.

IN 1 DAG EEN  
NIEUWE ENTREE

Kies ook voor het gemak van automatische 
schuifdeuren voor uw entree. FAAC BV is 
de ervaren specialist in het vervangen van 
handbediende deuren voor automatische 
deuren. Dit inclusief kleine bouwkundige 
aanpassingen welke in eigen beheer worden 
uitgevoerd. Veelal worden de werkzaamheden 
binnen 1 dag uitgevoerd en blijft de eventuele 
overlast tot een minimum beperkt. Vraag 
onze ervaren specialisten voor een vrijblijvend 
advies op maat.



Slagbomen bieden u de mogelijkheid om uw 
terrein op een flexibele en eenvoudige manier 
af te sluiten. Wilt u controle houden op wie 
uw terrein betreedt? Kent u dat gevoel van 
onveiligheid, of maken mensen gebruik van  
uw parkeerruimte? FAAC slagbomen bieden u 
de mogelijkheid om uw terrein op een flexibele 
en klantvriendelijke manier af te sluiten. De 
slagbomen kunnen met behulp van een 
intercom, een toegangscontrolesysteem, een 
inductielus of een afstandsbediening worden 
geopend.

LANGER ZELFSTANDIG  
EN VEILIGHEID

SLAGBOMEN 

Langer zelfstandig blijven wonen: een gegeven 
waar we steeds meer mee bezig zijn. Bezuinigingen 
in de gezondheidszorg maar ook een overheid die 
mantelzorg stimuleert zorgen ervoor dat de vraag 
naar een aangepaste leefomgeving sterk stijgt
en in de toekomst zal blijven stijgen. 

Om een woonomgeving te creëren waarin mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren zijn 
aanpassingen nodig. FAAC BV biedt automatische 
deuroplossingen die hiervoor bij uitstek geschikt zijn. 
Wij werken samen met diverse partners waardoor 
wij in complete oplossingen kunnen voorzien die 
zelfstandigheid optimaal ondersteunen. 

Daarnaast denken wij mee in oplossingen op 
het gebied van veiligheid. Onze deuren kunnen 
geplaatst worden in combinatie met automatische 
vergrendelingssystemen en toegangscontrole.  
Wij maken langer zelfstandig wonen mogelijk!



KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT GEWAARBORGD

Organisatie 
FAAC BV is al meer dan 27 jaar specialist in 
toegangstechniek. De kernactiviteiten van het bedrijf 
bevinden zich voor een groot deel in de sector wonen 
en zorg.

FAAC BV in Doetinchem is een 100% dochter van 
de FAAC Group, met hoofdkantoor in Bologna. Wij 
ontwikkelen en produceren in eigen beheer met ca. 
2000 medewerkers in ruim 16 fabrieken en 13 landen. 
Onze producten voldoen aan de laatste normen op 
het gebied van duurzaamheid en veiligheid. 

Service 
Binnen het team van FAAC BV wordt meegedacht 
over productontwikkeling en service. Wij assembleren 
en produceren de deursystemen in eigen beheer, 
waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd 
zijn. Ander voordeel is dat we gemakkelijk een deur 
kunnen aanpassen wanneer de situatie daarom 
vraagt.
Zekerheid en veiligheid 

ORGANISATIE EN SERVICE Naast kwaliteit en vernieuwing staan veiligheid 
en service bij FAAC BV hoog in het vaandel. 
Onze producten voldoen aan de strengste 
normeringen en onze monteurs zijn VCA 
gecertificeerd. Onze servicedienst is 24/7 
bereikbaar en wij zijn in staat om nagenoeg 
alle merken deurautomaten te voorzien van de 
juiste service.

Middels een risicoanalyse informeren wij u over 
de mogelijkheden uw bestaande automatische 
deuren aan te passen aan de recente 
Europese norm EN 16005. Kijk op  
www.faacbv.com voor een gedetailleerde 
omschrijving van deze norm en onze service en 
dienstverlening.

Kostenreductie en communicatie
FAAC BV wil voor u een volledig 
dienstverlenende organisatie zijn op het 
gebied van automatische deursystemen. Wij 
opereren proactief en streven naar optimale 
bedrijfszekerheid.

Speciaal voor woningcorporaties, VvE’s 
en zorginstellingen hebben wij een 
deurenregistratiesysteem ontwikkeld. Op deze 
manier zijn wij in staat u op ieder moment te 
voorzien van een uitgebreide rapportage over 
het functioneren van de deur. Voor u betekent 
dit een optimaal overzicht, minder storingen en, 
niet onbelangrijk, kostenreductie.   

Re
fe

re
nt

ie
nu

m
m

e
r: 

20
0-

04
17

FAAC BV  
Transportweg 12-01 
7007 CN Doetinchem

FAAC BV is gespecialiseerd op het gebied van automatische 
deuren voor personentoegang en industrie, slagbomen, 

verkeerspalen, producten voor tochtwering en motoren voor 
rolluiken en zonwering. 

Postadres
Postbus 655
7000 AR Doetinchem

Tel. 0314 - 369911
E-mail: faacbv.info@faacgroup.com
website: www.faacbv.com


