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Over FAAC BV
Over FAAC Group
Schuifdeursystemen en schuifdeurautomaten
Energy Saving voor alle schuifdeuren
Automatische deuren met Airslide
Tevreden klant: Jan Linders Supermarkten
Vouwdeuren
Automatische schuifdeur inbraakwerend
Hermetische deuren
Faac profielen
Draaideurautomaten
Entreeoplossingen voor panden
Snelloopdeuren
Compartimenteren, tochtwerende oplossingen en speciale deuren
Tevreden klant: Kingspan
Bollards

OVER ONS
Iedere dag staan wij met een team van ca. 40 enthousiaste medewerkers
voor onze klanten klaar. Onze productiemedewerkers produceren met zorg
de producten die onze monteurs bij onze klanten monteren, onderhouden
en servicen. Werkvoorbereiding, service en planning zorgen voor een
snelle doorlooptijd en zorgen ervoor dat het product tijdig en goed op
de plek van bestemming komt. Onze medewerkers van de administratie
en receptie zorgen voor een juiste administratieve afwikkeling en
ontvangst van bezoekers. Verkopers bezoeken onze relaties en werken een
interessant voorstel voor hen uit.

Kernwaarden
Oplossingsgericht
We zijn een specialist in automatische deuren. Met een eigen fabriek en innovaties.
Maatwerk leveren is voor ons eerder de regel dan de uitzondering. We denken met u
mee en komen altijd met de oplossing die voor u het beste is.

Flexibel
We zijn een platte organisatie met korte lijnen en schakelen snel met u mee. Heeft u
iets nodig, is er een storing of moet er toch iets anders? We gaan direct voor u aan
de slag.

Persoonlijk
We kennen onze klanten goed, zijn toegankelijk en benaderbaar en houden van een
persoonlijke omgang. Klanten hebben bij ons één aanspreekpunt en worden altijd
meteen geholpen.

Slagbomen
Automatisering van zonwering en rolluiken
Innovatie en kwaliteit
Service en onderhoud
Reparaties

FAAC group
Wereldwijd zijn wij binnen FAAC Group onderverdeeld in drie business units: Access
Automation, Parking HUB en Access Control. FAAC BV in Doetinchem valt onder de
business unit Access Automation. Lees meer over de FAAC Group op de volgende
pagina’s.

Tevreden klant: Patrimonium Woonservice
Productie in eigen beheer
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FAAC GROUP BLIJFT GROEIEN

FAAC GROUP BUSINESS UNITS

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.

FAAC Simply Automatic is de businessunit van FAAC Group gewijd aan de
sector toegangsautomatiseringen. Als een natuurlijke evolutie van de core
business waarmee FAAC meer dan 50 jaar geleden op de markt is gekomen,
omvat deze unit tegenwoordig vier productielijnen.
• Automatisering van hekken en slagbomen
• Ingangen en automatische deuren
• Motoren voor rolluiken en luifels
• Toegangscontrole

Deze pioniersgeest, altijd op zoek naar het beste, heeft in al die jaren niet stilgestaan en heeft al onze acties
gekenmerkt. Naast het ontwikkelen van de hydraulische technologie tot unieke niveaus in het internationale
panorama, is FAAC, inderdaad, de eerste geweest die de mogelijkheden van regelelektronica met microprocessor
en miniaturisering voor toepassing op afstandsbedieningen juist heeft ingeschat. En de 75 internationale octrooien
zijn niets anders dan de certificering van deze passie voor onafgebroken werk van research en innovatie. De in
de laatste twintig jaar verzamelde ervaring heeft de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen ook op
andere gebieden mogelijk gemaakt: automatisering van garagedeuren, automatische slagbomen, toegangen
voor voetgangers, beweegbare verkeerspalen, buismotoren en parkeersystemen.
Vandaag de dag, met vijftig jaar historie achter de rug en dankzij een constante groei op elk gebied van de
automatisering en toegangscontrole, is de droom van onze oprichter uitgekomen. FAAC is geëvolueerd tot een
grote multinationale industriële Group: meer dan 2.400 personen wereldwijd in dienst, 34 commerciële bedrijven,
17 productie locaties en een netwerk van meer dan 80 officiële distributeurs.

HUB Parking Technology is de FAAC Group Business Unit die de
ontwikkeling, productie, installatie en dienst na verkoop behartigd
van de merken FAAC, ZEAG en DATAPARK. Via de lokale filialen en
verdelers wordt HUB Parking Technology vertegenwoordigt in alle
continenten.
• Parkeerbeheersystemen

Magnetic Autocontrol is de business-unit van de FAAC Group die zich bezighoudt,
met haar twee productielijnen, met de continue research naar innovatieve
oplossingen voor de toegangscontrole in alle productionele en commerciële
sectoren.
• Slagbomen
• Toegangspoorten voetgangers
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UNIEK
CONCEPT

TEVREDEN
LINDERS Voorbijganger:
SUPERMARKTEN
Bezoeker: de deur KLANT:
gaat volledig JAN
open
de deur wordt niet volledig geopend
SCHUIFDEURSYSTEMEN EN SCHUIFDEURAUTOMATEN

ENERGY SAVING VOOR ALLE SCHUIFDEUREN

Voor optimaal gebruiksgemak is een automatische deur een perfecte oplossing. Een automatische deur wordt
altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de situatie en de wensen van de opdrachtgever. De deuren zijn naast
het standaard profiel ook leverbaar in volglazen uitvoering of met een slank profiel. Voor het automatiseren van
personentoegang bieden wij verschillende mogelijkheden.

Al onze schuifdeuren zijn voorzien van ons unieke Energy Saving concept. Energy Saving is een technologie
ingebouwd in onze besturing en sensoren, en optimaliseert de openingstijd van de automatische deur. De meeste
automatische deuren op de markt openen volledig bij bezoekers EN voorbijgangers. De FAAC Automatische
schuifdeur met Energy Saving herkent een voorbijganger: de deuren worden dan niet volledig geopend, pas
alleen wanneer iemand daadwerkelijk naar binnen loopt. Ook zal de schuifdeur zich sneller sluiten, dit voorkomt
dat de deur lang en onnodig open staat. Een openstaande deur veroorzaakt tocht en temperatuurwisselingen,
dus energieverlies.

www.faacbv.com/energysaving

Schuifdeursystemen

Schuifdeurautomaten

FAAC BV IS OOK UW LEVERANCIER VAN:

Wist u dat een toegankelijk
gebouw voor 20-25% meer
omzet zorgt?”
Tourniquetdeuren
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Chiel le Comte, specialist automatische deuren

Half ronde deuren
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AUTOMATISCHE DEUREN MET AIRSLIDE

TEVREDEN KLANT: JAN LINDERS SUPERMARKTEN

DE FAAC OPLOSSING: DESIGN EN PRESTATIES INEEN

“Bij Jan Linders Supermarkten vinden we het belangrijk om energiebewust te zijn. Zo was het heteluchtgordijn dat wij
gebruikten bij de ingang van onze supermarkten niet energiezuinig. Daarom kozen wij voor schuifdeuren met daarin
de Airslide. Naar volle tevredenheid. De Airslide wordt nu bij elke nieuw te bouwen Jan Linders filiaal geïnstalleerd
en bij bestaande filialen worden de traditionele luchtgordijnen vervangen door de Airslide.” – Toine Strien, Manager
Bouw en Inrichting bij Jan Linders Supermarkten BV.

Ruim 50% efficiënter en comfortabeler ten opzichte van een traditioneel luchtgordijn
Combineer de Airslide met de A1400 AIR voor een nog hogere energiebesparing en aangenamer binnenklimaat.
Bescherm het binnenklimaat in de winter tegen kou, in de zomer tegen warmte. Verder zorgt de Airslide voor
optimale bescherming tegen stof, vuil, smog en insecten van buiten tijdens geopende deuren. Door het
bescheiden en elegante design is de FAAC Airslide eenvoudig toe te passen in iedere omgeving.

De airslide ondersteunt ons om
energiezuinig te kunnen zijn.”

www.faacbv.com/airslide
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ENERGIE EFFICIËNT
Een luchtgordijn waarmee verspilling tegen wordt gegaan:
bescherming tegen kou in de winter en tegen warmte in de
zomer. Een oplossing, speciaal voor automatische deuren, die
ons helpt energie te besparen en bijdraagt aan een aangenaam
binnenklimaat.
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LUCHTKWALITEIT
Optimale bescherming tegen stof, vuil, smog en insecten van
buiten wanneer de deuren geopend zijn.

3

COMFORTABEL KLIMAAT
FAAC automatische schuifdeuren in combinatie met de Airslide
betekent kiezen voor optimaal comfort en een aanzienlijke
besparing op verspilling van verwarmde of gekoelde lucht door
geopende deuren.
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Oude situatie

Nieuwe situatie

GEPATENTEERDE OPLOSSING!
9

VOUWDEUREN

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR INBRAAKWEREND

De FAAC SF1400 Vouwdeur is ruimtebesparend en zeer geschikt voor entrees met beperkte ruimte. Wanneer u deze
ruimte optimaal wilt benutten en toch een comfortabele personentoegang wilt behouden is onze automatische
vouwdeur de ideale oplossing. Automatische vouwdeuren kunnen worden toegepast in zowel binnen als binnen buiten situaties.

OP ZOEK NAAR EEN SCHUIFDEUR DIE EXTRA VEILIGHEID BIEDT?

Vergroot de toegankelijkheid
van uw gebouw en bespaar
tot wel 42% energie.”

De automatische ingang SKR35 is ontworpen en vervaardigd om dezelfde bescherming te bieden als een
gepantserde deur. De ingang van bijvoorbeeld een winkel, supermarkt of juwelier kan hierdoor extra beveiligd
worden zonder dat het noodzakelijk is om extra rolhekken te installeren.

• Universeel toepasbaar in bijna alle soorten aluminium,
houten en stalen puien
• Voldoet aan weerstandsklasse RC3/WK3
• Voldoet aan EU standaard EN 1627.

Weinig ruimte, maar toch
een optimale toegankelijkheid?
Ga voor een vouwdeur van Faac.”
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HERMETISCHE DEUREN

FAAC PROFIELEN

De hermetisch sluitende deuren zijn ontwikkeld om oplossingen te bieden voor omgevingen die optimale
hygiëne nodig hebben zoals ziekenhuizen, klinieken en laboratoria. De deur kan worden uitgerust met grote
elleboogschakelkaars, sensoren die voldoen aan de normen volgens EN 16005 en bufferaccu’s voor de opening in
noodgevallen!

WIST U DAT FAAC BV HAAR EIGEN PROFIELEN PRODUCEERT?

•
•
•
•

Wij hebben alles in eigen beheer en kunnen hierdoor snel en flexibel op uw wensen inspelen! Zo hebben wij de
mooie smalle TK20 en TK35 in productie. Deze profielen kenmerken zich door een unieke en elegante uitstraling! Door
slimme technieken hebben de profielen een perfecte afsluitbaarheid. Een slank profiel combineren met geïsoleerd
glas en inbraakwerendheid? Ga dan voor onze TK35, deze is voorzien van goede sloten en een labyrint profiel.

Gegarandeerde hygiëne
Luchtdichtheidsklasse 4 volgens EN 12207
Getest op lucht- en geluiddoorlaatbaarheid
Automatisch of handmatig bedienbaar

TK20 profiel

Onze hermetische deuren voldoen
aan de strenge normen van
geluidsisolatie of bescherming tegen
radioactieve straling.”
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TK35 profiel

Zo min mogelijk profiel en zo veel mogelijk glas?
Houd uw gebouw ruimtelijk en ga voor onze slanke
en elegante profielen.”
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DRAAIDEURAUTOMATEN

ENTREEOPLOSSINGEN VOOR PANDEN

Of u nu al uw bestaande deuren of nieuwe deuren wilt voorzien van draaideurautomaten, u bent bij FAAC aan
het juiste adres. Onze draaideurautomaten werken geruisloos, zijn veilig en uitermate betrouwbaar. Leverbaar met
radar, sensor, elleboogschakelaar, afstandsbediening of sleutelcontact. Dit maakt deze automatische deuropeners
zeer gebruiksvriendelijk voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorgappartementen.

De gevel van een winkel bepaalt de eerste indruk van potentiële klanten. Een moderne, verzorgde winkeldeur met
een transparante uitstraling kan het verschil maken tussen doorlopen of kopen. Een rolluik biedt extra bescherming
voor ramen en etalages en zijn toepasbaar op vrijwel iedere locatie. Een vouwwand is in gedeeltes open te zetten,
bijvoorbeeld bij verschillende weersomstandigheden.

Met een kleine aanpassing aan
de entree van de woning of
appartementencomplex zoals
bijvoorbeeld een automatische deur,
kunnen ouderen langer zelfstandig thuis
blijven wonen.”
Winkelpuien

Sinds 1 januari 2017 is een goede
toegankelijkheid van openbare
gebouwen voor mensen met een
handicap verplicht.”
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Koen Leijen, specialist automatische deuren

Rolluiken

Vouwwanden

Een bollard biedt
extra bescherming
tegen ramkraken.”
FAAC Bollards
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SNELLOOPDEUREN

Een snelloopdeur wordt met name gebruikt om energieverlies tegen te gaan, maar werkt ook prima als insectenstof- rook- en vochtwering. Het aanbod in typen snelloopdeuren is enorm! De Easy en Dynamic zijn onze standaarddeuren.

Food- en Cleanroomdeuren voldoen aan de extra hoge eisen die deze sectoren vragen. Voor extra grote
doorgangen kan de XL of Mammoetdeur geplaatst worden en met een combideur wordt een ideale oplossing
voor een binnen en binnen-buitensituatie gecombineerd. Ook een schuifdeur kan in een industriële omgeving een
goede oplossing zijn.

Snelloopdeur Easy

Snelloopdeur XL

Snelloopdeur Dynamic

Snelloopdeur Food

Snelloopdeur Mammoet

Snelloopdeur Spiraal

Altijd een
passende
oplossing
aansluitend op
uw wensen!”
Snelloopdeur Cleanroom
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Snelloopdeur Combi

Jeroen Groenewoud, specialist automatische deuren

Snelloopdeur Sliding

Snelloopdeur Stalen vouwdeur
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COMPARTIMENTEREN, TOCHTWERENDE OPLOSSINGEN
EN SPECIALE DEUREN

TEVREDEN KLANT: KINGSPAN

Wij bieden verschillende oplossingen om ruimtes te compartimenteren of om tocht te weren. Deze oplossingen
werken niet alleen tochtwerend, maar ook stof,- ongedierte,- rook,- en vochtwerend. Hermetische deuren worden
ingezet om ook bacteriën te weren. Met een snelloopdeur worden deze doorgangen eenvoudig geautomatiseerd.

“Voor de ruimte waar het afscheidingsgordijn en het strokengordijn is geplaatst geldt dat we deze zo moeten
kunnen afsluiten dat we er een goede afzuiging kunnen creëren. Dat werkt met de afscheidingsgordijnen van FAAC
perfect. Ze houden onder andere stof tegen, maar ook de warmte die onze ovens binnen produceren. Daarnaast
zijn ze vlamwerend en een bijkomend voordeel is dat ze het geluid enorm dempen.” – Peter Meijerink, Plant
Manager bij Kingspan Insulation B.V.

Strokengordijnen

Industriegordijnen

Pendeldeuren

De strokengordijnen zijn zeer eenvoudig te openen en indien
nodig kunnen we specifieke stroken gemakkelijk vervangen,
omdat ze los van elkaar te verwijderen zijn. Ook erg prettig is
het onderhoud. Die is er namelijk nagenoeg niet. De gordijnen
nemen bijna geen stof op.”
Hermetisch sluitende deuren
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Overheaddeuren

Brandwerende deuren
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BOLLARDS

SLAGBOMEN

Een automatische verkeerspaal is een goede oplossing voor het afsluiten van bijvoorbeeld een oprit als een
slagboom niet gewenst of mogelijk is. Om ramkraken tegen te gaan wordt een bollard voor een etalage of winkel
geplaatst. De verkeerspalen kunnen in een vaste- en verzinkbare uitvoering geleverd worden. Daarnaast hebben wij
speciale gecertificeerde antiterreur bollards die zelfs in staat zijn vrachtwagens tegen te houden!

FAAC slagbomen bieden een uitstekende mogelijkheid om controle te houden op wie een terrein
betreedt of om een parkeerplaats af te sluiten voor niet gewenste gasten. Een slagboom zorgt voor een
flexibele en klantvriendelijke manier voor het afsluiten van een terrein. Met behulp van een intercom, een
toegangscontrolesysteem, kentekenherkenning, inductielus of een afstandsbediening kan de slagboom geopend
worden. Daarnaast zijn onze slagbomen standaard voorzien van verkeerslichten en refelecterende stickers
waardoor zij ultiem zichtbaar zijn voor het verkeer. Door ons assortiment en unieke prijsstelling kunnen wij flexibel
inspelen op uw behoefte en
budget. Bent u opzoek naar een
slagboom met een specifieke
lengte of juist in een speciale
kleur? Dan is FAAC BV de
leverancier voor u! Wij kunnen u
een boom aanbieden tot wel 8
lengte meter en hebben diverse
RAL kleuren in ons assortiment.

FAAC Bollards voor residentiële zones FAAC Bollards voor industriële en
commerciële zones

Slagboom B614

FAAC anti-terreur bollards

Bollards hebben een mooie uitstraling en bieden
flexibiliteit waar het nodig is. Toe te passen als
verkeerscontrole en beveiliging tegen ramkraken
of terrorisme.”
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Slagboom B680H

Altijd voldoende parkeerplek
voor uw gasten.”
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AUTOMATISERING VAN ZONWERING EN ROLLUIKEN
INNOVATIE
Ons merk FAAC TM2 buismotoren geeft een uitgebreid productprogramma van buismotoren en accessoires die
uitsluitend via vakhandel en specialisten worden toegepast en verkocht. Uniek aan deze lijn is dat de motoren
zijn uitgerust met een nieuwe motorkop, deze is toepasbaar op motorsteunen van andere merken! Deze mooie
productinnovatie zorgt ervoor dat onze motoren flexibel ingezet kunnen worden.

Met een eigen R&D afdeling is FAAC koploper in de markt als het gaat om innovatie.
Voorbeelden hiervan:
• ons unieke Energy Saving concept op al onze schuifdeurautomaten
• Airslide: ons gepatenteerde luchtgordijn voor extra tochtwering en
energiebesparing

KWALITEIT
Al onze producten zijn gecertificeerd volgens Europese standaarden en voldoen aan
alle veiligheidsnormen. Een belangrijke norm voor automatische deuren is de EN 16005.
Alle producten worden ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen fabrieken
op meerdere locaties in Europa. Een belangrijk onderdeel in ons proces is de
kwaliteitscontrole in elk stadium van productontwikkeling, productie en oplevering. Onze
organisatie is ISO 9001 gecertificeerd.

FAAC TM2 mechanische motoren

FAAC TM2 plug & Play motoren

FAAC TM2 elektronische motoren

Wij streven naar continue innovatie op het gebied van het verhogen van comfort,
energiezuinigheid en gebruiksveiligheid, om het leven van onze klanten wereldwijd te
vereenvoudigen door dagelijkse handelingen te vereenvoudigen en te automatiseren.

NIEUW!
UN

IEK
MOTORKE
OP
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Sander Vonk, specialist motoren voor rolluiken en zonwering
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SERVICE EN ONDERHOUD

REPARATIES

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 EN 16005 waarbij deze deuren één keer per jaar onderhouden
moeten worden. Met het onderhoudsprogramma van FAAC kunnen storingen en
onvoorziene hoge kosten vaak voorkomen worden.

Door slijtage en ongevallen kan het voorkomen dat uw product beschadigd raakt.
Om uw product in topconditie te houden is het belangrijk dat schades en slijtages
verholpen worden om nog meer beschadigingen aan het product te voorkomen. Wij
voeren niet alleen reparaties uit aan FAAC producten, maar ook aan producten van
andere merken. We zorgen ervoor dat uw product weer in topconditie is, zodat u de
deur weer een aantal jaar zorgeloos kunt gebruiken.

UPGRADE KIT
Waarom kiest u voor service en onderhoud bij FAAC BV?
• Uw deur voldoet aan de norm EN 16005
• 24/7 service
• Voorkom storingen en onverwachte hoge kosten
• Optimale afstellingen voor gebruiksgemak
• Verlengde garantietermijn
• Ook onderhoud en service aan andere merken
• Een meer jaren onderhoudsplan en administratie over uw
complete pakket deuren
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Maurits van der Heijen, manager operations

Het kan voorkomen dat uw goed uitziende automatische deur aan vervanging toe is,
omdat door ouderdom of veelvuldig gebruik het niet rendabel is om een reparatie
uit te voeren aan kritische onderdelen. Als de deurvleugels, het glas, de sloten en
behuizing van de automaat in goede staat zijn, kan het een voordelig alternatief zijn
om te kiezen voor een FAAC Retrofit kit.
Met deze upgrade kit wordt in de bestaande behuizing van de automatische deur
een nieuwe aandrijving inclusief bijbehorende onderdelen gemonteerd. Deze
upgrade kit kan ook ingebouwd worden in deuren van een ander merk en zo kan
met de FAAC retrofit kit ook een bestaande deur weer jaren mee.

Alex Wonnink, monteur automatische deuren
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TEVREDEN KLANT PATRIMONIUM WOONSERVICE

PRODUCTIE IN EIGEN BEHEER

“FAAC is sinds een aantal jaar onze vaste partner voor het onderhoud van al onze
automatische deuren. Ook voor vervanging of levering van nieuwe automaten is
FAAC onze vaste partner. Wij hebben zo’n 600 automaten in ons bezit op circa 80
verschillende appartementencomplexen. Eventuele storingen worden door FAAC
snel en vakkundig opgelost waardoor het woongemak en de veiligheid voor onze
klanten gegarandeerd blijft.”

Vanuit ons magazijn en productiefaciliteit in Doetinchem zijn altijd alle
standaard onderdelen op voorraad en dus ook per direct leverbaar. Verder
is onze uitgebreide service landelijk dekkend en 24/7 beschikbaar voor
calamiteiten. Wij staan ook klaar voor onderhoud en service aan producten
van andere merken.

Jorg Kroes, Teamleider Vastgoedbeheer Patrimonium
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Automatische deuren
Entree- en Winkeldeuren
Tochtwerende producten

Industriedeuren
Toegangscontrole
Buismotoren

www.faacbv.com
FAAC BV • Transportweg 12-01 • NL-7007 CN Doetinchem
Tel: 0314 - 369911 • faacbv.info@faacgroup.com

