
FAAC BV: UW PARTNER VOOR 
ALLE TOEGANGSOPLOSSINGEN
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SCHUIFDEURAUTOMATEN  

Onze schuifdeurautomaat de FAAC A1400 AIR is de energiebesparende 
schuifdeurautomaat. De A1400 AIR is leverbaar in diverse uitvoeringen zoals 
enkelschuivend, dubbelschuivend en in 2 of 4 vleugelige telescoopuitvoering.  De FAAC 
A1400 AIR is altijd voorzienvan het unieke “Energy Saving” en optimaliseert de openstand 
tijd. Tochtproblemen en energie verlies worden hiermee tot een minimum beperkt.

Naast de standaard uitvoering leveren wij de FAAC A1400 AIR ook met een dubbele 
motor geschikt voor zeer zware deurvleugels of als redundante uitvoering geschikt voor 
nooduitgangen conform de Europese Veiligheidseisen EN16005.

De schuifdeurautomaat FAAC A1000 Compact is uitermate geschikt voor lichtere 
deurvleugels tot ca 100 kg enkelschuivend en 2x 70 kg dubbelschuivend. Uiteraard is ook 
deze aandrijving voorzien van de laatste technieken en voldoet dan ook aan de EN16005 
veiligheidsnormering.

Zowel de A1400 AIR als de A1000 Compact kunnen al volstaan met een inbouwhoogte 
van ca 100mm afhankelijk van de gewenste overlap van de deurvleugels. Door het 
toepassen van een universeel ophangprofiel of volglas klemprofiel kunnen nagenoeg alle 
type deuren geautomatiseerd worden.

ADVIES VAN ONTWERPFASE TOT OPLEVERING  
maar ook alleen leveren & bedrijfsklaar maken 

LEVERANCIER VAN EEN TOTAALPAKKET 
van toegangsoplossingen

PERSOONLIJK, DESKUNDIG ADVIES EN KORTE LIJNEN 
maar een sterke, wereldwijde speler

• Vakkundige monteurs met meer dan 27 jaar ervaring 

• Productie van deuren hebben wij in eigen beheer

• Wij leveren een compleet pakket aan producten voor de automatisering in en om het pand

• Met de Airslide hebben wij een uniek product in de markt

• Wij zijn persoonlijk, flexibel en oplossingsgericht. Korte lijnen, maar wel met een sterke 

 Italiaanse moeder

• Ook service en onderhoud aan producten van andere merken

• Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten

• Innovatief op het gebied van duurzaamheid en veiligheid 

WAAROM KIEST U VOOR 
SAMENWERKING MET FAAC BV?

Gudo Helming, relatiemanager

Met ons deskundig advies 
ontzorgen wij u op het gebied 
van toegangsoplossingen.”
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www.faacbv.com/energysaving



33Koen Leijen, specialist automatische deuren 

ALUMINIUM SCHUIFDEUREN
Als leverancier en installateur van o.a. schuifdeurautomaten mogen de bijbehorende deuren natuurlijk niet 
ontbreken. Naast dat we samenwerken met diverse aluminium verwerkende bedrijven produceren we 
ook deuren in eigen huis. Specifiek voor automatische schuifdeuren zijn er diverse profielen ontworpen 
zoals bijvoorbeeld:

• smalle profielen voor optimale transparantie

• ophangprofielen voor volglas deuren

• profielen voor braakwerende deuren (WK2)

• profielen voor deuren met uitbreeksystemen bij vluchtwegen 2x vluchtwegen

• universele ophangprofielen tbv automatiseren deuren derden

Alle profielen en deuren worden geproduceerd of verwerkt in onze werkplaats te 
Doetinchem. Door een goed voorraadbeheersysteem grijpen we zelden mis en 
door onze altijd actuele voorraad kunnen we dan ook snel leveren.

ADVIES VAN ONTWERPFASE TOT OPLEVERING  
maar ook alleen leveren & bedrijfsklaar maken 

PERSOONLIJK, DESKUNDIG ADVIES EN KORTE LIJNEN 
maar een sterke, wereldwijde speler

“Wij werken al 25 jaar samen met FAAC. Ze zitten bij ons om de hoek, dat is natuurlijk al ideaal, maar 
daarnaast gaat de samenwerking gewoon uitstekend. Minder dan dat kan ik er gewoon niet van 
maken.” – Karry Dijkema, Directeur bij Dijkema Ramen en Deuren.

“Wij maken als bedrijf zelf deuren en monteren die ook bij onze klanten. Maar wanneer de klant vraagt om een 
automatische deur, schakelen wij FAAC in. FAAC levert en monteert dan de bijbehorende elektronica voor de 
deur die wij maken.”

“De service die FAAC biedt is goed. Als er al een keer iets mis is, staan ze dezelfde dag nog op de stoep bij onze 
klant. Een voordeel hierbij is ook dat FAAC een klein bedrijf is. Ze hebben dus korte lijnen en regelen zaken snel. 
Daarnaast gaat een accountmanager van FAAC ook wel eens met ons mee naar onze klant. We spreken dan 
samen de wensen en mogelijkheden door, waarbij FAAC goede adviezen geeft aan zowel ons als onze klant. Dat 
werkt prettig voor iedereen.”

Meer over Dijkema Ramen en Deuren
Dijkema Ramen en Deuren is producent van hoogwaardige ramen, deuren, schuifpuien en vliesgevels. Zij 
plaatsen hun maatwerk producten in zowel woningen als bedrijfspanden. Hun opdrachtgevers zijn bouw- en 
aannemingsbedrijven, maar ook particulieren. Hun kennis en kunde staat garant voor gedegen vakmanschap, 
kwaliteit, service en weldoordacht advies. Met een vakbekwaam team van professionals helpt Dijkema graag bij 
de advisering over- en uitvoering van de wensen van de klant.

“ONZE SAMENWERKING IS OP ALLE GEBIEDEN 
GEWOON UITSTEKEND”

www.dijkema.nl 



4

FAAC BV Doetinchem| Teknr.:FC-0039

FAAC A1400 Air T schuifdeurautomaat
Telescopisch 2-vleugels/1-zijlicht aanslag linksschuivend
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze tekening is niet op schaal. Wijzigingen voorbehouden.
Datum:

Referentie:

Projectnummer:

Klant: Handtekening/stempel:

Maatvoering
HVM : ............ mm
AF (h) : ............ mm
LVM : ............ mm

LVP : ............ mm
AF  (b) : ............ mm

LC : ............ mm Kleur Geanodiseerd
RAL ..........

Glas 44.2
HR++ 331-12-331
Door klant dikte .......... mm

230V
stopcontact
max.
500mm
vanaf
bovenzijde
rail.

Inbouwdiepte 351

234

Opmerkingen:

“De architect van onze klant vroeg om een ronde schuifdeur. Verschillende leveranciers gaven aan 
dit niet te kunnen maken, maar FAAC keek naar de mogelijkheden. En dat is wat wij zo fijn vinden 
aan onze samenwerking met hen. FAAC denkt in oplossingen.” – Marco Teunissen, Directeur bij 
Aannemersbedrijf Polinder.

“Dat FAAC in oplossingen denkt is voor ons als aannemer belangrijk. Zitten wij met een probleem, dan bellen 
wij hen en krijgen direct iemand aan de telefoon. Geen bandje of voicemail, we hebben gewoon een 
contactpersoon. We weten vervolgens dat deze persoon ons probleem oppakt en oplost. De lijnen zijn dus 
kort, wat prettig en snel werkt.”

“Voor de ronde schuifdeur gold hetzelfde. De architect wilde het graag zo hebben, maar het was een soort 
deur die nog niet eerder was gemaakt. Maar FAAC dacht mee en bezit over de kennis en kunde om te weten 
wat ze hierin kunnen betekenen. En dat is gelukt! De deur staat er en werkt. Tot volle tevredenheid van ons, de 
architect én de klant.”

“PASSEND BIJ ONZE WENSEN ÉN 
GERICHT OP DUURZAAMHEID”

4 Patrick Siccama, specialist automatische deuren 
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DE FAAC OPLOSSING:
DESIGN EN PRESTATIES INEEN

Ruim 50% efficiënter en comfortabeler  
ten opzichte van een traditioneel luchtgordijn

ENERGIE EFFICIËNT
Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: 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. 

1

LUCHTKWALITEIT
Optimale bescherming tegen stof, vuil, smog en insecten van 
buiten tijdens geopende deuren.

2

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.

3

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.

www.faacbv.com/airslide

DE AIRSLIDE

ENERGY
SAVING

ENERGY SAVING
De FAAC Automatische schuifdeur herkent een voorbijganger: de deuren worden dan niet volledig geopend. 

www.faacbv.com/energysaving

Bezoeker: de deur gaat volledig open Voorbijganger: de deur wordt niet volledig geopend
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DRAAIDEURAUTOMATEN
De draaideurautomaat FAAC 950N is bij uitstek 
geschikt voor het automatiseren van nieuwe of 
bestaande draaideuren die intensief gebruikt 
worden. Naast de standaard draaideurautomaat 
leveren wij ook draaideurautomaten geschikt voor 
brandwerende deuren. Onze draaideurautomaten 
zijn zowel in trekkende als duwende uitvoering 
leverbaar en voldoen uiteraard aan de laatste eisen 
op het gebied van veiligheid. Aansturing geschiedt 
veelal door drukknoppen, intercomsystemen, 
domotica of bewegingsmelders. Ten behoeve van 
de veiligheid passen wij draaicirkelbeveiligingen toe 
of stellen de automaat in op Low Energy.

SNELLOOPDEUREN

6

Een snelloopdeur wordt met name gebruikt om 
tocht en energieverlies tegen te gaan, maar werkt 
ook prima als insecten- stof- rook- en vochtwering. 
Het aanbod in verschillende typen snelloopdeuren 
is enorm! De Easy en Dynamic zijn onze standaard 
deuren. Food- en Cleanroomdeuren voldoen aan 
de extra hoge eisen die deze sectoren vragen. Kijk 
voor ons volledige aanbod snelloopdeuren op

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 door 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.

RETROFIT KIT

www.faacbv.com/snelloopdeuren

INBOUW-HOOGTE 6 CMMOGELIJK
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FAAC SLAGBOMEN 
EN BOLLARDS
Wilt u controle houden op wie uw terrein betreedt?
Of maken mensen gebruik van parkeerruimte 
terwijl u uw relaties geen parkeergelegenheid meer 
kunt aanbieden? FAAC slagbomen bieden u de 
mogelijkheid om uw terrein op een flexibele en 
klantvriendelijke manier af te sluiten. Een automatische 
of handbediende verkeerspaal is een goede oplossing 
voor het afsluiten van een oprit of parkeerplaats 
als een slagboom niet gewenst of niet mogelijk is. 
De verzinkbare verkeerspaal biedt dan specifieke 
voordelen terwijl toch sprake is van een doelmatige 
toegangsbeveiliging.

7

INBRAAKWERENDE 
DEUR WK3

De automatische ingang FAAC 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.

FAAC BV is de ervaren specialist in het vervangen van 
uw entreepui. Een entreepui voorzien van automatische 
deuren, handbediende deuren of wellicht een vouwwand 
wordt meestal binnen 1 dag volledig gemonteerd. Ook 

het plaatsen van een luifel inclusief verlichting voor meer 
uitstraling van uw entree behoort tot de mogelijkheden. 
FAAC BV zorgt daarnaast voor kleine bouwkundige 
aanpassingen welke in eigen beheer worden uitgevoerd.

IN 1 DAG EEN NIEUWE ENTREE



Ewout Timmer, monteur automatische deuren 

Iedere deur wordt op maat gemaakt, 
zodat uw pand de gewenste 
uitstraling krijgt.”

• Vakkundige monteurs met meer dan 27 jaar ervaring 

• Productie van deuren hebben wij in eigen beheer

• Wij leveren een compleet pakket aan producten voor de automatisering 

 in en om het pand

• Met de Airslide hebben wij een uniek product in de markt

• Wij zijn persoonlijk, flexibel en oplossingsgericht en hebben korte lijnen

• Ook service en onderhoud aan producten van andere merken

• Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten

• Innovatief op het gebied van duurzaamheid en veiligheid

• Onderdeel van de FAAC Group met hoofdkantoor in Bologna, Italië

WAAROM KIEST U VOOR EEN  
SAMENWERKING MET FAAC BV?

FAAC BV uw leverancier voor:

AUTOMATISCHE DEUREN INDUSTRIEDEUREN TOEGANGSCONTROLE SERVICE, REPARATIE 
EN ONDERHOUD

FAAC BV
Transportweg 12-01
NL-7007 CN Doetinchem

Postbus 655
NL-7000 AR Doetinchem

Tel: 0314-369911
Fax: 0314-369910
faacbv.info@faacgroup.com

CONTACTGEGEVENS

www.faacbv.com


