
CREEËR 20-25% MEER BEZOEKERS  
DOOR EEN GASTVRIJE EN COMFORTABELE TOEGANG
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GEBRUIKSGEMAK VOOR UW PERSONEEL,
geluids- en geurwering uit de keuken 

ALTIJD VOLDOENDE PARKEERRUIMTE 
voor uw gasten

MINIMALISEER TOCHT VOOR UW GASTEN 
en bespaar tot 42% energie

ZORG MET FAAC VOOR EEN GASTVRIJE TOEGANG EN 
GEBRUIKSGEMAK VOOR UW PERSONEEL

BINNEN  1 DAG EEN NIEUWE ENTREE

ONZE SCHUIFDEUREN? FUNCTIONEEL, 
RUIMTEBESPAREND EN CHIQUE!”

“We hebben een aantal schuifdeuren laten plaatsen: naar 
de serre, bij de keuken. De keuze voor deze deuren was in 
eerste instantie het gemak, want het is prettig dat de deuren 
automatisch opengaan als je met je handen vol borden en
glazen aan komt lopen. Maar daarnaast bespaart het ons ook 
veel ruimte. Bij de klapdeuren die we hiervoor hadden moesten 
we immers altijd rekening houden met de deur die open 
draaide. Op verschillende fronten bieden ze dus voordelen.”  
– Niels van de Kamp, Mede-eigenaar bij Bomenpark eten & 
drinken aan het water.

KLANT AAN HET WOORD
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HOE KUNNEN AUTOMATISCHE DEUREN BIJDRAGEN 
AAN OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK EN GASTVRIJHEID 
IN DE HORECA- EN RECREATIE SECTOR?

Koen Leijen, specialist automatische deuren 

Lees mijn blogs op 
www.faacbv.com/blogs”

Gebruiksgemak, gastvrijheid, geluidswering uit de keuken, comfortabele toegang: enkele sleutelwoorden
als we praten over Horeca & Recreatie. Hoe kunnen automatische deuren en andere automatische
toegangsoplossingen hieraan bijdragen?

Als ik kijk naar mijn klantenkring zitten daar een heel aantal in de Horeca en Recreatie branche bij. Niet alleen de
entreedeur wordt vaak geautomatiseerd, maar ook de deur naar de keuken. Bij hotels zie ik vaak dat middels een
verkeerscontrolepaal of een automatische slagboom het verkeer geregeld wordt.

Automatische toegangsdeur
Europees onderzoek heeft uitgewezen dat een toegankelijk gebouw/bedrijf voor 20-25% meer klanten zorgt.
Naast rolstoelgebruikers, ouderen, mensen die slecht ter been zijn, kunnen ook moeders met kinderen uw
bedrijf wel in als u toegankelijker bent. Een automatische toegangsdeur in uw horecazaak zorgt voor optimale
gastvrijheid en een comfortabele toegang.

Keukendeur
De keukendeur wordt bijvoorbeeld ook vaak geautomatiseerd. Het bedienend personeel heeft vaak hun handen
vol en kunnen middels een automatische deur direct doorlopen. Een ander voordeel is dat een deur tussen de
keuken en het restaurant geluid en geuren weert uit de keuken.

Flexibele afscheiding voor koelcellen
Een ander product dat veel in de horeca gebruikt wordt is een strokengordijn als flexibele afscheiding. De stroken
bestaan uit hoogwaardige, transparante, trekvaste kwaliteit PVC. Vele koelcellen hebben onze strokengordijnen
al in gebruik, met als doel om de kou in de koelcel te houden. Naast koelcellen zien we dat deze flexibele
afscheiding ook vaak gebruikt wordt in zwembaden, om zo een scheiding te krijgen tussen het zwembad en 
de kleedkamers. Chloordampen tasten RVS aan waardoor er scheuren ontstaan. Een strokengordijn zorgt voor 
een flexibele afscheiding en minimaliseert hiermee de chloordampen in de kleedkamer, waardoor alle RVS 
onderdelen in tact blijven..

Verkeerscontrolepaal of slagboom voor parkeerterreinen.  
De laatste automatische toepassing specifiek voor de Horeca- en Recreatiebranche dat ik wil aanhalen 

zijn verkeerscontrolepalen of slagbomen voor parkeerterreinen. Steeds 
vaker zien we dat parkeerterreinen gebruikt worden door niet-gasten van 
een horecaonderneming. Hierdoor is er vaak geen plek meer voor eigen 
gasten. Met een verkeerscontrolepaal of een slagboom is verkeer op een 
klantvriendelijke manier eenvoudig te regelen.
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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, 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.  

AIRSLIDE: 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!

Bespaar tot 42% energie met een automatische deur

4 Patrick Siccama, specialist automatische deuren 

www.faacbv.com/energysaving

www.faacbv.com/airslide

Als ondernemer probeert u op een rendabele manier uw zaak te runnen. Vermijdbare kosten wilt u daarom zo veel mogelijk 
uitbannen. Dan is het raadzaam om ook eens kritisch naar uw energielasten te kijken. Vaak kunnen die betrekkelijk eenvoudig 
omlaag. Het gebruik van een automatische entreedeur en het correct plaatsen van een luchtgordijn kan u al een besparing 
opleveren van tientallen procenten!

Bron: www.rvo.nl



55

DE FAAC OPLOSSING:
DESIGN EN PRESTATIES INEEN

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

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. 

1

LUCHTKWALITEIT
Optimale bescherming tegen stof, vuil, smog en insecten van 
buiten wanneer de deuren geopend zijn.

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 wanneer de deuren geopend zijn. Door 
het bescheiden en elegante design is de FAAC Airslide eenvoudig toe 
te passen in iedere omgeving.

www.faacbv.com/airslide

DE AIRSLIDE
OPTIONEEL VOOR SCHUIFDEUREN

ENERGY SAVING VOOR ALLE SCHUIFDEUREN 

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. 

Bezoeker: de deur gaat volledig open Voorbijganger: de deur wordt niet volledig geopend

UNIEK
CONCEPT

www.faacbv.com/energysaving

De Airslide zorgt voor tochtwering, 
waardoor een sluis met 2 
toegangsdeuren overbodig is.”
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WEINIG INBOUWRUIMTE? 
FAAC AUTOMATISCHE 
VOUWDEUR
Elegant, functioneel en ruimtebesparend zijn de 
belangrijkste eigenschappen van de automatische 
vouwdeur FAAC SF1400. Omdat de deuren niet 
open schuiven maar open vouwen is er geen 
zijruimte benodigd. Dankzij het vouwprincipe kan 
er toch een acceptabele doorloop gecreëerd 
worden in combinatie met het gemak van een 
automatische deur. 

ALTIJD VOLDOENDE 
PARKEERPLEK VOOR 
ÚW GASTEN!
Wilt u controle houden wie uw terrein betreedt? 
Of maken mensen gebruik van parkeerruimte 
waardoor 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. De slagbomen 
kunnen met behulp van een intercom, een 
toegangscontrolesysteem, een inductielus of een 
afstandsbediening worden geopend.

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. Daarnaast zijn 
verkeerspalen ideaal tegen ramkraken en hebben 
wij speciale anti-terreur bollards. De verkeerspalen 
kunnen o.a. in vaste, handmatige of automatische 
uitvoering geleverd worden.

6

TOEGANGSCONTROLE VOOR 
UW PARKEERPLAATSEN
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STROKENGORDIJN
Strokengordijnen worden veel gebruikt als flexibele 
afscheiding. Het gordijn wordt gemaakt van een 
transparante kunststof en kan in verschillende 
afmetingen, diktes, kleuren en lengtes geproduceerd 
worden. Een strokengordijn wordt ook vaak gebruikt in 
zwembaden, om zo een scheiding te krijgen tussen 
het zwembad en de kleedkamers. Chloordampen 
tasten RVS aan waardoor er scheuren ontstaan. Een 
strokengordijn zorgt voor een flexibele afscheiding 
en minimaliseert hiermee de chloordampen in de 
kleedkamers, waardoor RVS producten in tact blijven.

VOUWPUI
De vouwpui, ook wel vouwwand genoemd, is het
optische visitekaartje van uw bedrijf. Klanten en/
of gasten besluiten vaak bij de voordeur al of ze
uw bedrijf binnenstappen nog voordat u ze van uw
producten en service kunt overtuigen. Een vouwpui
is goed geïsoleerd, heeft maximale transparantie
en wordt uitgevoerd in hout of alleen glas. In de
zomermaanden zet u de vouwpui open, in de winter
heeft uw pand een maximale transparantie.

7

ONDERHOUD, SERVICE EN 
REPARATIE

Periodiek onderhoud aan uw toegangssysteem 
helpt enorm om de levensduur van uw 
product te verlengen en zorgt ervoor dat 
storingen tegengegaan worden. Met het 
onderhoudsprogramma van FAAC houdt u uw 
product in topconditie door tijdig schades en 
slijtages te repareren. Wij voeren ook service en 
onderhoud aan producten van andere merken.



Ewout Timmer, monteur automatische deuren 

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

• Onze organisatie heeft meer dan 25 jaar ervaring 

• Wij zijn een persoonlijke organisatie met korte lijnen waarin u als klant  

 centraal staat

• Wij denken met u mee en leveren een oplossing die voldoet aan úw wensen

• Productie van deuren hebben wij in eigen beheer

• Wij leveren een compleet pakket aan producten voor de automatisering 

 in en om uw pand

• Met de Airslide hebben wij een uniek product in de markt, waardoor u  

 extra energie bespaart

• Kleine bouwkundige aanpassingen zoals het plaatsen van een dorpel  

 of het aftimmeren zijn geen enkel probleem voor ons

• Montage van de producten gebeurt door onze eigen 

 gespecialiseerde monteurs, met jarenlange ervaring 

• Innovatief op het gebied van duurzaamheid en veiligheid

WAAROM KIEST U VOOR EEN  
AUTOMATISCHE DEUR BIJ FAAC?

FAAC 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

www.faacbv.com/hoewordtmijndeurgemaakt


