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BELEVING
+

DUURZAAMHEID
=

MEER
BEZOEKERS.

20-25% MEER TEVREDEN KLANTEN
DOOR EEN UNIEKE EN COMFORTABELE TOEGANG!

Europees onderzoek heeft uitgewezen dat een toegankelijke entree voor 20 - 25% 
meer tevreden klanten zorgt. Met een automatische toegangsdeur opent u letterlijk 
de deur voor uw klant en geeft u hen een unieke beleving. Daarnaast zorgt een 
automatische deur voor een comfortabele toegang tot uw winkel. Zo ervaren ook 
rolstoelgebruikers, ouderen, mensen die slecht ter been zijn en ouders met kinderen 
bij u een optimale gastvrijheid.

CREËER

DEZE BEGINT BIJ UW ENTREE!
UNIEKE BELEVING?



UW KLANT KIEST VOOR BELEVING

Door de opkomst van grote online platforms en de hoge concurrentie, is 
het voor uw klanten geen noodzaak meer om nog naar een fysieke winkel 
te gaan. Wanneer zij dit wel doen, is dit een bewuste keuze. En dan draait 
het allemaal om beleving. U trekt klanten aan door u te onderscheiden en 
daarmee begint u al bij uw entree. Een unieke beleving begint namelijk al 
bij de deur. Dat is uw visitekaartje! De geautomatiseerde deuren van FAAC 
helpen u daarbij. Al onze producten maken wij op maat en naar wens. Onze 
adviseurs komen graag bij u langs om de situatie op te nemen en geven u 
altijd een passend advies.

Gudo Helming, specialist automatische deuren 

EEN COMFORTABEL WELKOM

Uw klanten willen zich welkom bij u voelen. U kunt ze dit gevoel 
al bieden wanneer ze uw entree passeren. Dit bereikt u door 
uw entree te voorzien van een comfortabele en klantvriendelijke 
doorgang. Wij helpen u daarbij. Binnen 1 dag zorgen wij voor een 
nieuwe pui van uw winkel, zonder dat uw klanten hier hinder van 
ondervinden en zonder dat uw werk eronder lijdt. De productie van 
uw pui hebben wij in eigen beheer. Zo kunnen wij een pui voor u 
verzorgen die volledig past bij wat u wilt uitstralen. Onze ervaren 
verkopers helpen u graag.

BINNEN  
1 DAG EEN 
NIEUWE 
ENTREE

UW ENTREE IS UW VISITEKAARTJE
De pui van uw pand bepaalt de eerste indruk die uw potentiële 

klanten krijgen van uw zaak. Een moderne en verzorgde pui, 

met een professionele uitstraling geeft uw klanten direct een 

goed en vertrouwd gevoel.

OPTIMALE BEVEILIGING TEGEN INBRAKEN
Als winkelier loopt u een groot risico op inbraak. Daarom 

ontwikkelden wij een unieke automatische ingang die dezelfde 

bescherming biedt als een gepantserde deur, ook wel WK3 

genoemd. Zo beveiligt u uw winkel zonder dat het noodzakelijk 

is om extra rolhekken te installeren en behoudt u de open en 

warme uitstraling die u wilt.

ELEGANTE EN RUIMTEBESPARENDE 
DOORGANG
Wanneer er weinig zijruimte is, kunt u toch genieten van 

een elegante en functionele deur. Dankzij het vouwprincipe 

van onze compacte vouwdeur creëert u een acceptabele 

doorloop met het gemak van een automatische deur.

EXTRA BESCHERMING MET BRANDWERENDE 
DEUREN
Als eigenaar van uw winkel, draagt u een grote 

verantwoordelijkheid om de brandbeveiliging op orde te 

hebben. Een brandwerende deur biedt u een esthetische 

oplossing waar 30 of 60 minuten brandwering geëist wordt.



DUURZAAMHEID EN ENERGIE
BESPARING ALS WAARDE PROPOSITIE

Duurzaamheid is een must geworden. Ook uw Klanten zijn 
milieu bewust en willen hun steentje bijdragen aan het milieu. 
Speelt u hierop in, dan trekt u meer bezoekers. 

Automatische deuren dragen enorm bij aan duurzaamheid. Ze staan 
namelijk zo kort mogelijk open, waardoor u het verlies van warmte (of kou) 
minimaliseert. Berekeningen van het Ministerie van Economische zaken 
wijzen dan ook uit dat u met een automatische deur tot wel 42% energie 
kunt besparen en de kosten flink kunt drukken!

BENG!
VOLDOET UW GEBOUW AL?

De Rijksoverheid introduceert de term ‘BENG’ 
voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’. Vanaf 
2020 moet, conform de Europese richtlijn EPBD, 
alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Voor 
bestaande gebouwen zal dit op een later 
moment ingaan. FAAC kan u adviseren over 
energieneutrale aanpassingen. Ook voor al 
bestaande deuren.

NIEUWE WET IN 2020

42%
ENERGIE BESPAREN MET EEN

AUTOMATISCHE 
DEUR!

ENERGY SAVING VOOR ALLE SCHUIFDEUREN 

Al onze schuifdeuren zijn voorzien van ons unieke Energy Saving concept. 
Hiermee voorkomt u tocht en temperatuurwisselingen en gaat u voor 
energiebesparing.

Bezoeker: 
de deur gaat volledig open

Voorbijganger:  
de deur wordt niet volledig geopend

OPTIMALE 
LUCHTKWALITEIT

COMFORTABEL 
KLIMAAT

ENERGIE 
BESPARING

DE AIRSLIDE: UNIEK LUCHTSCHILD 

Bescherm met de Airslide het binnenklimaat in de winter tegen kou en 
in de zomer tegen warmte. Ook zorgt u met de Airslide voor optimale 
bescherming tegen stof, vuil, smog en insecten van buiten wanneer 
de deuren zijn geopend. En door het bescheiden en elegante design, 
past de FAAC Airslide eenvoudig in iedere omgeving.



BEWEEG MEE MET DE MARKT 
ZORG VOOR EEN PERFECTE TOEGANKELIJKHEID 

U bevindt zich op een dynamische markt die zich telkens 
ontwikkelt. Als winkelier bent u zich er dan ook als geen ander 
van bewust dat Nederland te maken heeft met een dubbele 
vergrijzing. En daarnaast neemt het aantal inwoners van 
ons land toe. U kunt hierop inspelen door uw entree aan te 
passen op deze doelgroepen. Onze automatische systemen 
zijn uitermate geschikt om high traffic verkeer te bedienen. 
Daarnaast zorgen onze toegangssystemen voor de perfecte 
toegankelijkheid voor de zelfstandige senioren.

OPTIMAAL BINNENKLIMAAT 
Een automatische deur van FAAC gaat alleen open wanneer 

het nodig is. De slimme sensoren begrijpen of iemand een 

voorbijganger is of daadwerkelijk naar binnen wil. Daarnaast 

sluiten de deuren weer snel, waardoor zo min mogelijk warmte 

verloren gaat en er weinig invloeden van buitenaf naar 

binnen kunnen treden.

PERFECTE TOEGANKELIJKHEID 
Als winkelier bent u verplicht om mindervaliden een goede 

toegang tot uw winkel te bieden. Een automatische deur 

biedt u deze toegankelijkheid. Maar een automatische deur 

levert u meer voordelen op! Zo trekt een comfortabele en 

aantrekkelijke doorgang meer klanten. En daarnaast zorgen 

automatische deuren voor een hoge energiebesparing.

VERBOUWING UIT HANDEN 
Het plaatsen van een nieuwe pui betekent niet altijd dat er een 

complete verbouwing hoeft plaats te vinden. In veel gevallen 

voldoet een kleine aanpassing al. Zo komt u met het plaatsten 

van een automatische deur, in combinatie met een helling of 

het volledig drempelvrij maken van de ruimte, al een heel eind. 

Deze kleine bouwkundige aanpassingen verzorgen wij voor u, 

zonder dat u hiervoor een aannemer nodig heeft.

ONZE SPECIALIST  
KOEN SPREEKT:
Steeds meer van mijn klanten in de detailhandel 
branche kiezen voor een klantvriendelijke en 
aantrekkelijke entree waar ze zelf geen omkijken 
naar hebben.’’



ONZE BOLLARDS BIEDEN 
DE ULTIEME BESCHERMING 
TEGEN RAMKRAKEN

ONZE GECERTIFICEERDE ANTI-
TERREUR BOLLARDS BIEDEN 
UW KLANTEN EN PERSONEEL DE 
VEILIGHEID DIE ZIJ VERDIENEN’’

OPTIMALE VEILIGHEID 
MET EEN VRIENDELIJK KARAKTER 

Een verkeerspaal is een goede oplossing voor het afsluiten 
van een oprit of parkeerplaats als een slagboom niet gewenst 
of mogelijk is. Het biedt specifieke veiligheidsvoordelen, terwijl 
toch sprake is van een doelmatige toegangsbeveiliging. De 
verkeerspalen zijn ideaal tegen ramkraken en daarnaast zijn er 
speciale anti-terreur bollards. Een verkeerspaal kan in een vaste, 
handmatige of automatische uitvoering worden geleverd.

BEREIKBAARHEID
EEN EXTRA MEERWAARDE VOOR UW BEZOEKERS 
Slagbomen zorgen ervoor dat u uw parkeerplaatsen kunt 

beheren voor uw bezoekers. Zo kunt u hen altijd een (gratis) 

parkeerplek aanbieden. Deze klantvriendelijkheid kunt u 

uitbreiden met het bieden van veiligheid. Plaatst u daarvoor 

op de wegen rondom uw winkel een verkeerspaal, oftewel een 

bollard. Met een verkeerspaal bakent u een zone af en verleent 

u alleen op het juiste tijdstip toegang aan bevoegde personen.

KLEIN MAAR FIJN! 
Slagboom B614 is een compact model en kan zelfs worden 

vervoerd op een pallet. Deze kleine en slimme slagboom 

controleert zijn bewegingen nauwkeurig en voldoet aan de 

veiligheidsnormen.

SUPERFLEXIBEL! 
Met een enkel model van Slagboom B680H, kunt u een 

doorgang met een binnendiameter van 2 tot 8 meter 

beheren. De modulaire masten van dit type slagboom gaan 

in minder dan 6 seconden omhoog. Er is een ingebouwde 

veiligheidsclausule: komt de mast in aanraking met een 

obstakel, dan treedt automatisch een bewegingsomkerend 

mechanisme in werking.

COMBINEER VEILIGHEID
MET GASTVRIJHEID”



WAAROM KIEST U VOOR FAAC?
• Altijd de klant centraal
• Meer dan 25 jaar ervaring
• Persoonlijke organisatie met korte lijnen
• Altijd een passende oplossing
• Totaalleverancier

SERVICE EN ONDERHOUD
• Onze service monteurs staan 24/7 voor u klaar
•  Wij verrichten installaties, service en onderhoud door heel Nederland
• Montage gebeurt door onze eigen gespecialiseerde monteurs

OOK SERVICE EN ONDERHOUDAAN NIET FAAC PRODUCTEN!
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