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Win een shirt!
Hoe worden 

automatische 
deuren gemaakt?

Relatiebeheerders 
stellen zich voor

6

FAAC taartenactie 
groot succes

Nieuwe wet stelt (rolstoel)
toegankelijkheid verplicht:  
voldoet uw gebouw al? 
Een toegankelijk gebouw zorgt voor 20-25% meer 
klanten! 

Door een wetswijzing in 2016 is een goede toegankelijkheid voor 
mensen die mindervalide zijn per 1 januari 2017 verplicht. Dat wil 
zeggen dat alle gebouwen, winkels, eetgelegenheden en het openbaar 
vervoer toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Is uw gebouw al 
rolstoelproof?

Hoe wordt een 
automatische schuifdeur 
gemaakt? 
Hoe wordt eigenlijk een automatische schuifdeur 
gemaakt? Wat gebeurt er bij ons, als uw complete 
bestelling bij ons binnenkomt? Eén van onze 
productiemedewerkers, Eddy Weanink, vertelt hier 
meer over. 

Per bestelling werken we met een (heel binnenkort digitaal) 
orderpapier, waarop alles staat wat ik moet weten om een deur te 
maken. De klantgegevens en maatvoering, alle afspraken die zijn 
gemaakt, extra toevoegingen, accessoires, zetwerk en een eventueel 
toegangscontrolesysteem. We werken altijd volgens de EN 16005 
norm, waarin de veiligheid van personen bij het gebruik van 
automatische deuren voorop staat.

Stap 1: Zagen en coaten
Op de zaaglijst staan alle aluminium profielen beschreven en op welke 
overmaat wij ze moeten zagen. Al die profielen worden door de coater 
in de gewenste kleur gecoat. Daarna zagen we pas de profielen op 
maat met onze dubbelkops verstek zaagmachine, zodat we schone 
verbindingen krijgen en kunnen starten met de assemblage.

Stap 2: Frezen
Dat gebeurt eerst bij de kopfrees en daarna bij de grote tafel frees. 
We frezen alle uitsparingen om de verbindingen te maken. We 
frezen vervolgens de uitsparingen voor de bodemgeleiders van 
de deuren, plus eventueel haaksloten om de deuren handmatig af 
te sluiten. Daarna lopen we naar een pers, waar we alle sleuven 
van de waterkapjes in de dorpels van de puien mee persen. 
Dat is belangrijk, want een pui heeft vaak een binnen- en een 
buitensituatie. Die waterkapjes zorgen voor hele kleine openingen, 
zodat bij condens het vocht altijd naar buiten kan.

Lees in deze editie alles over:

LEES VERDER OP PAG. 3

LEES VERDER OP PAG. 5
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Nieuw: Draaideurautomaat 
FAAC A951

Airslide

Anti-paniek deuren

Hermetische deuren

Energy Saving

FAAC Slagbomen en Bollards
In panieksituaties zoals bijvoorbeeld een brandmelding moet het gebouw 
snel en veilig ontruimd worden. Het is daarbij van belang dat vluchtwegen 
goed en snel begaanbaar zijn. Onze deuren speciaal voor vluchtwegen 
kunnen gemakkelijk in de richting van de uitgang opengeduwd 
worden. Hierdoor wordt de vluchtweg breder en kan een maximale 
vluchtwegbreedte gecreëerd worden. 

In ziekenhuizen is hygiëne enorm belangrijk, in sommige gedeeltes zoals 
een operatiekamer mag geen enkel stofdeeltje terechtkomen. Voor deze 
kamers hebben wij speciale deuren ontwikkeld waarin twee types te 
verkrijgen zijn: een luchtdichte of een hermetisch sluitende deur.

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..

Combineer de Airslide met een schuifdeurautomaat 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 
wanneer de deuren geopend zijn.

www.faacbv.com/airslide www.faacbv.com/energysaving

Innovaties en nieuwe producten

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.

ENERGY
SAVING

ENERGIE EFFICIËNT1

LUCHTKWALITEIT2

COMFORTABEL KLIMAAT3

Naast de FAAC 950N draaideurautomaat hebben wij nu ook de A951 in 
ons assortiment. Een draaideurautomaat is bij uitstek geschikt voor het 
automatiseren van nieuwe of bestaande draaideuren die intensief gebruikt 
worden. Deze automaat is een stuk kleiner waardoor deze een mindere 
inbouwhoogte nodig heeft en er daardoor een stuk aantrekkelijker uitziet.
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Actueel nieuws

VOORDELEN VAN BETERE TOEGANKELIJKHEID 
Door deze wet zult u moeten investeren in uw pand. Maar wist u dat 
een automatische deur u ook voordelen oplevert? Nog los van de 
allergrootste winst: de frustratie die u voorkomt bij mensen met een 
handicap en de goodwill die u kweekt met goede toegankelijkheid? Een 
toegankelijk gebouw zorgt daarnaast voor energiebesparing en meer 
klanten.. 

MEER KLANTEN 
Europees onderzoek heeft uitgewezen dat een toegankelijk gebouw/
bedrijf zorgt voor 20-25% meer klanten. Naast rolstoelgebruikers, 
ouderen, mensen die slecht ter been zijn, kunnen ook moeders met 
kinderen gemakkelijker uw gebouw in als u toegankelijker bent. 

COMPLETE VERBOUWING NIET NODIG 
En die toegankelijkheid hoeft echt geen complete verbouwing te 
betekenen. Wij doen regelmatig aanpassingen voor toegankelijkheid. In 
winkels en appartementencomplexen, maar laatst bijvoorbeeld ook op 
een school, waar een nieuwe leraar was aangenomen die mindervalide 
is. Daar plaatsten we automatische deuren bij de hoofdentree, de 
toiletten en vergaderruimtes. In combinatie met hellingen of het volledig 
drempelvrij maken van ruimtes bent u dan vaak al een heel eind. Deze 
kleine bouwkundige aanpassingen verzorgen wij voor u zodat een extra 
aannemer niet nodig is.

NIEUWE WET STELT (ROLSTOEL)TOEGANKELIJKHEID VERPLICHT: 
VOLDOET UW GEBOUW AL? 
Een toegankelijk gebouw zorgt voor 20-25% meer klanten!

Bespaar tot 42% energie met een automatische deur
Duurzaamheid is allang niet meer weg te denken. Sterker nog, het is een must geworden. Automatische 
deuren dragen enorm bij aan duurzaamheid. Automatische deuren staan immers altijd zo kort mogelijk open 
en minimaliseren daarmee verlies van warmte (of kou). Berekeningen van het Ministerie van Economische 
zaken wijzen zelfs uit dat u met automatische deuren tot wel 42% energie kunt besparen! 

CONTINUE INNOVATIE IN DUURZAAMHEID
Onze nieuwste innovatie is de Airslide, een geïntegreerd luchtgordijn in de entree die een luchtcirculatie 
op gang brengt als de deur open gaat. Daardoor ontstaat een luchtval, waardoor de warmte of kou van 
buiten wordt tegengehouden. Dat draagt enorm bij aan energiebesparing en behoudt van een gezond en 
comfortabel binnenklimaat. 

NIEUWSTE TECHNOLOGIE 
De Airslide is uniek in de markt, maar het is zeker niet uniek dat een automatische deur zo’n effect heeft op het binnenklimaat, energiebesparing en de 
algehele duurzaamheid van een gebouw. Automatische deuren staan minimaal open, terwijl ze tegelijkertijd geen belemmering vormen om binnen te komen 
(of naar buiten te gaan). 

ENERGY SAVING 
Onze sensoren zijn zelfs zo ontwikkeld en hebben zo’n bereik, dat de deur niet opengaat als iemand langsloopt. Echt alleen als iemand naar binnen of naar 
buiten gaat, gaat de deur open. En dan ook nog zo kort mogelijk (Energy Saving). Hierbij blijft de veiligheid van uw klanten gehandhaafd. Speciale, extra 
dichte borstels zorgen er daarnaast voor dat de deur goed sluit in gesloten positie en geen warmte of kou doorlaat. Ook het gebruik van schakelende voeding 
met een laag energieverbruik draagt fiks bij aan de duurzaamheid en energiezuinigheid van onze automatische deuren.

DUURZAAMHEID EN ENERGIEBESPARING?  
WAT AUTOMATISCHE DEUREN WEL NIET VOOR UW GEBOUW KUNNEN DOEN! 

FAAC deuren met een gepatenteerde Airslide en het unieke Energy Saving 
concept tot de meest energiezuinige deuren op de markt behoren?

WIST U 
DAT... 

... VERVOLG VAN PAGINA 1
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COLLEGA’S STELLEN ZICH VOOR

Helming vervolgt: “Wat mij aanspreekt bij 
FAAC BV is dat het bedrijf laagdrempelig is 
en korte lijnen heeft. Wel zit er een sterk en 
gezond moederbedrijf in Italië. De producten 
zijn innovatief, worden op maat en in eigen huis 
gemaakt en daarna door onze eigen monteurs 
gemonteerd bij onze klanten”.  

FAAC BV Doetinchem is dé specialist op 
het gebied van automatische deuren voor 
personentoegang en industrie, slagbomen, 
verkeerspalen, producten voor tochtwering en 
motoren voor rolluiken en zonwering. FAAC BV 
is ontstaan uit de bedrijven Kemko Doetinchem 
en FAAC Tubular Motors uit Vlodrop, Limburg. 
Daarnaast biedt FAAC BV een 24-uurs storings- 
en servicedienst aan voor eigen producten én voor 

producten van andere merken. De FAAC GROUP 
omvat momenteel 32 bedrijven in 24 landen, 18 
fabrieken in 15 landen en 3 business units.

“Buiten de regio Achterhoek zijn wij enorm 
bekend. Onze producten zijn door het hele land 
terug te vinden. En wat ik als Achterhoeker zelf 
zo mooi vind, is dat de Achterhoekse mentaliteit 
terug is te zien in de werkwijze van FAAC BV. 
En juist die mentaliteit waarderen onze klanten 
zo. Onze kernwaarden zijn dan ook: persoonlijk, 
flexibel en oplossingsgericht. Eigenlijk ontzorgen 
wij onze klanten bij alles op het gebied van 
toegangsoplossingen zowel voor de detailhandel 
als industrie.”

“Ik zie er als relatiemanager een uitdaging in om 
onze naam en producten op de kaart te zetten. 
Niet met het doel dat men direct iets bij ons koopt, 
maar wel met het doel dat ze weten wie wij zijn. 
Eigenlijk wil ik dat wij bij iedereen in de telefoon 
staan, zodat wij de eerste zijn die ze bellen als ze 
een automatische deur, tochtwerende oplossing, 

slagboom of verkeerscontrolepaal nodig hebben. 
Voor gebruiksgemak en voor de uitstraling aan het 
pand. Met andere woorden: graag maak ik op korte 
termijn kennis met u om meer te vertellen over ons 
mooie bedrijf! Het is de moeite waard.”

FAAC BV wil meer bedrijven laten weten wie ze zijn en wat ze doen. Gudo Helming, sinds 1 oktober jl. relatiemanager 
bij FAAC vertelt: “En daarom ben ik de prachtige uitdaging als relatiemanager bij FAAC BV aangegaan.”

Korte lijnen met pure, 
enthousiaste en passievolle 
medewerkers”.

Foto: Gudo Helming: “wij produceren en monteren al 
onze producten zelf”

Maak kennis met onze relatiebeheerders

Koen Leijen

Gina Kappert

Gudo Helming

Maurits van der Heijden

Patrick Siccama

Sander Vonk

Nico Mulder

Kevin Reinders

Mitch Janssen

MAAK KENNIS MET AL ONZE COLLEGA’S OP:

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA: 0314 - 36 99 11

www.faacbv.com/onsteam
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Stap 3: Afbramen en persen
Dan komen we bij onze werkbank. We maken alles schoon en glad (afbramen) en plaatsen alle hoekverbinders die nodig zijn. Dan ponsen we gaatjes voor de 
borgpennen die de hoekverbinders vasthouden in het profiel. Vervolgens kitten we alles om het waterdicht te maken. Als dat allemaal gebeurd is kunnen we 
de kader profielen in elkaar drukken. Met behulp van de hoekpers persen we dat in elkaar tot een kader. 

Stap 4: Assemblage
Na het persen maken we alle verbindingen schoon van de overbodige kit. We bevestigen de rest van de profielen, de ondergeleiding, de afdeklijst en 
het ophangprofiel en drukken in de flens van ons kader een contrarubbertje in het profiel voor de afdichting van het aluminium naar het glas. Als laatste 
bevestigen we de kliklijsten, de glaslatten die we in het profiel klikken, en is de deur gereed. We leggen dan alles netjes klaar voor onze collega’s die de 
montage doen op locatie (zakje met accessoires, glassteunen, rubbers, bodemgeleiders, waterkapjes, sleutels van de deuren, sleutelschakelaar). Het glas wordt 
altijd pas op locatie geplaatst, anders is de deur moeilijk te hanteren tijdens het transport en tijdens de montage.

Stap 5: De automaat
Is de deur klaar, dan zijn wij nog niet klaar, want voor een automatische schuifdeur is ook een automaat nodig. En ook die automaat is maatwerk. Op het 
productieblad zien wij exact welke onderdelen allemaal nodig zijn, zoals sensoren, een sleutelschakelaar, een toegangscontrolesysteem of een motorslot. 
Zoals een motorslot met handmatige ontkoppeling, een accupakket, welke sensoren, of andere impulsgevers. Zelfs een compleet toegangscontrole systeem 
voor personen registratie is mogelijk.

We zagen eerst de rails op lengte, blazen deze schoon en lopen dan met ons karretje naar het magazijn om boodschappen te doen. Als we alles hebben, 
beginnen we met de assemblage op onze werkbank. We zetten eerst de maatvoering uit op de rail. Dat wil zeggen: de opening die de deur moet maken. Dan 
bevestigen we de loopwagens, de motor en het omloopwiel, het motorslot, het accupakket en trekken we de voedingskabel alvast in de automaat. Als dat 
allemaal klaar is wordt de automaat getest, geconfigureerd en voorzien van de laatste software updates middels een usb stick. Dan kan de kap erop en leggen 
we ook de automaat klaar voor onze collega’s die alles op locatie monteren.

Elke deur is anders
Elke deur is maatwerk, dus elke deur is anders. Het leukste is het, vind ik, als er bijzondere dingen worden gevraagd. Zoals hele grote puien. Ik herinner 
me ook nog goed dat we extra beveiligde, inbraakwerende deuren maakten, die hier in huis getest moesten worden. Kwam er een heel team met 
inbrekersgereedschap dat er alles aan ging doen om onze pui te slopen. Dat was wel bijzonder. En leerzaam ook. We konden nu zien wat voor manieren 
inbrekers allemaal verzinnen om onze sloten open te breken en waar onze zwakke punten lagen, zodat we die konden verbeteren.

‘Hoe worden automatische deuren gemaakt?’
... VERVOLG VAN PAGINA 1

Bezoek FAAC op de R+T beurs in Stuttgart 
De R+T 2018 vindt plaats van 27 februari tot en met 3 maart 2018 in de Messe Stuttgart. De R+T is de vakbeurs 
voor rolluiken, poorten en zonwering en vindt plaats in Stuttgart. Exposanten over de hele wereld tonen op deze 
ontmoetingsplek hun producten en innovaties. Ook FAAC BV is aanwezig op deze beurs welke gemiddeld 900 
deelnemers en 58.000 bezoekers heeft.

VOOR MEER INFORMATIE: https://www.messe-stuttgart.de/r-t/en/ 
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FAAC Taartenactie groot succes
De vorige editie van de FAAC krant is in juli verzonden, achterop stond een FAAC woordzoeker. Iedere goede inzending van de FAAC 
woordzoeker heeft van ons een FAAC taart ontvangen. De actie was een groot succes, wij hebben enorm veel taarten afgeleverd bij onze klanten. 
Op de foto zie je enkele ingezonden foto’s.

Nieuwe bussen bij FAAC
Vanaf dit jaar rijden onze monteurs rond met een nieuw design! Onze monteurs hebben geposeerd voor een leuke foto voor 
op onze bedrijfsbussen. Ieder dak is uitgerust met een foto van één van onze techneuten. Zie hieronder het resultaat van de 
bus van William! 

Win een shirt!!

Heb jij de bovenkant van één van onze bussen gespot? Maak hier 
een unieke foto van! Iedere inzending van een bovenkant van een 
FAAC bus die ingezonden wordt via onze facebookpagina www.
facebook.com/faacbv, ontvangt van ons een Bologna FC voetbalshirt. 
Wij zijn namelijk hoofdsponsor van de Italiaanse Serie A spelende 
voetbalclub Bologna FC. Maximaal één foto per locatie.

WIN
NEN

!
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Als fruit- en groentewinkel is het voor ons 
belangrijk dat onze winkel toegankelijk is 
voor onze klanten”

FAAC denkt direct mee over mogelijke 
oplossingen en dat is erg belangrijk voor ons”

“Onze entreedeur bestaat uit twee glazen puien die over elkaar schuiven en 
in verschillende standen is te zetten. Zo kunnen wij ze automatisch laten 
openen wanneer iemand naar binnen wil, maar het is ook mogelijk om ze 
continu open te laten staan. De glazen pui en het automatisch openen van 
de deuren maakt onze winkel zeer toegankelijk.”
 
 – Mesach Persijn, Filiaalhouder bij De Koopman Zevenaar.

“We belden FAAC op met de vraag of ze wellicht iets voor ons konden 
betekenen in het afsluiten en weer openen van de invoer- en uitvoeropening 
van onze bakapparatuur. Geen standaard vraag natuurlijk… Maar 
FAAC ging er direct mee aan de slag en dacht in oplossingen. Samen 
met ons engineering team werden alle mogelijkheden besproken. Deze 
samenwerking is gewoon top!”
 
– Louis Schollen, technisch inkoper bij KAAK Nederland B.V.

‘Klanten aan het woord’

Onze samenwerking is op alle 
gebieden gewoon uitstekend”

“Wij werken al 25 jaar samen met FAAC. 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.”

– Karry Dijkema, Directeur bij Dijkema Ramen en Deuren.

BEKIJK AL ONZE REFERENTIES www.faacbv.com/referenties
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COLOFON

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

VORMGEVING: Gaaf Design OPLAGE: 15.000 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   /company/1509093
 

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

Prijsvraag
Alle bovenstaande vragen zijn te maken met behulp van deze 
FAAC krant. Wanneer alle vragen juist beantwoord zijn, 
vormen de letters in de rood omlijnde vakjes een woord.  
Dit is het juiste antwoord op de FAAC puzzel.

Onder alle juiste inzendingen via www.faacbv.com/puzzel 
verloten wij 15 officiële Bologna FC voetbalshirts! 

REDACTIE: 

Zoek in deze krant naar de juiste oplossing van onderstaande vragen. De letters in de dikgedrukte rode balk vormen 
het antwoord van deze puzzel.

1. Deur speciaal voor operatiekamers
2. Deur speciaal voor vluchtwegen 
3. Stap 2 in het maakproces van een automatische deur?
4. Welk ministerie heeft berekend dat met een 
 automatische deur tot 42% energie bespaard kan worden? 
5. Innovatie van FAAC waarbij deuren niet helemaal open  
 gaan bij een passant 

6. Wat is de naam van één van onze productiemedewerkers? 
7. Wat kon je in de vorige editie van de FAAC krant winnen?
8. De naam van het geïntegreerd luchtgordijn van FAAC
9. Wat is de functie van de collega’s die met een foto op  
 de bovenkant van onze bussen staan?

FAAC Puzzel

WIN
NEN

!


