
EEN PROFESSIONELE 
UITSTRALING VAN UW PAND 
MET EEN AUTOMATISCHE TOEGANGSDEUR
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OPTIMALISEER TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID,
met als extra optie bezoekregistratie 

ALTIJD VOLDOENDE PARKEERPLAATSEN 
voor uw gasten

MINIMALISEER TOCHT VOOR UW (RECEPTIE) MEDEWERKERS 
en bespaar tot 42% energie

ZORG MET FAAC VOOR EEN TOEGANKELIJKE EN VEILIGE 
INGANG MET EEN PROFESSIONELE UITSTRALING

DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN 
VOOR HET OPENEN VAN DE DEUR, 
BIEDT VEEL MOGELIJKHEDEN”

BINNEN  1 DAG EENNIEUWE
ENTREE

“Na sluitingstijd vergaderen wij nog regelmatig met elkaar. 
Wat dan zo fijn is aan deze automatische deuren is dat we 
ze zo kunnen instellen dat ze van binnen gewoon openen 
als je eraan komt lopen, maar vanaf de buitenkant niet. Een 
heel prettig idee.” – Susan Jansen, Managementassistente 
bij Kab Accountants & Belastingadviseurs Didam.

KLANT AAN HET WOORD
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WAAROM KANTOORGEBOUWEN ONZE 
AUTOMATISCHE TOEGANGSDEUR MOETEN HEBBEN

Koen Leijen, specialist automatische deuren 

OPTIMALISEER TOEGANKELIJKHEID EN VEILIGHEID,
met als extra optie bezoekregistratie 

MINIMALISEER TOCHT VOOR UW (RECEPTIE) MEDEWERKERS
en bespaar tot 42% energie

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

Gebruiksgemak voor uw bezoekers. Beheersing van het klimaat. Versterken van de uitstraling van 
uw pand. De hoofdingang van uw kantoor biedt meer wanneer u kiest voor de uitnodigende, 
gebruiksvriendelijke en veilige toegangsdeuren van FAAC BV.

“Wanneer ik mijn klanten spreek die werken vanuit een kantoorpand, hoor ik vooral dat ze graag willen dat de 
bezoekers en medewerkers die hun pand betreden zich welkom voelen. Dankzij de innovatieve oplossingen die 
wij als FAAC bieden, zijn onze automatische toegangsdeuren voor veel toepassingen interessant. Wij denken mee 
en ik merk dat onze klanten dit enorm waarderen. Zo kunnen wij namelijk iedere deur op maat maken.

KLANTVRIENDELIJK EN GEBRUIKSGEMAK
De deur van een kantoorpand moet door iedereen zelfstandig kunnen worden gebruikt. Door mensen die minder 
mobiel of in een rolstoel zitten, maar ook door bezoekers en medewerkers die hun handen vol hebben. En dat is 
wat onze automatische toegangsdeuren bieden: ze openen letterlijk de deuren voor het bezoek.

Onze automatische toegangsdeuren kennen verschillende mogelijkheden en standen, waardoor deze altijd 
passend is bij de situatie. Dankzij het eenvoudige bedieningssysteem kan een stand snel en gemakkelijk worden 
omgezet. Op die manier kan aan medewerkers bijvoorbeeld een veilig gevoel worden gegeven wanneer ze 
na kantoortijd de deuren zo kunnen instellen dat deze alleen van binnenuit openen. Iedereen kan dan zonder 
moeite het pand verlaten, terwijl ongewenste bezoekers deze niet kunnen betreden. Ook is het binnen- en 
buitenklimaat perfect van elkaar te scheiden, zodat tocht voor de receptiemedewerkers en wachtende 
bezoekers is te voorkomen. En wanneer mijn klant vraagt of het mogelijk is om de bezoekers te registreren, 
dan is er een mogelijkheid om de deur uit te voeren met een toegangscontrolesysteem (bijv. tagsysteem) om 
gecontroleerd toegang te verlenen aan het pand.

ENERGIEBESPAREND EN DUURZAAM
Duurzaam ondernemen spreekt onze klanten steeds meer aan. En dat voordeel bieden onze deuren. Ze zijn 
namelijk energiebesparend en duurzaam. Ook stellen klanten hoge eisen aan kwaliteit. Storingen kosten immers 
tijd en geld. Met onze toegangsdeuren zijn onze klanten verzekerd van deuren met een lange levensduur. En bij 
eventuele storingen zorgen wij voor een goede en snelle service. 

Wij kunnen iedere deur passend laten aansluiten bij elk pand. Onze automatische toegangsdeuren kunnen wij 
namelijk leveren in verschillende kleurstellingen en glasstijlen. Eigenlijk zijn onze deuren passend voor iedereen. 
Voor de bezoeker en medewerker en in een duurzaam en prachtig jasje.”
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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, 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.  

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
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DE FAAC OPLOSSING:
DESIGN EN PRESTATIES INEEN

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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FAAC TOURNIQUET- OF 
HALVE RONDE DEUR

FAAC 3- en 4-vleugelige tourniquetdeuren zijn 
functioneel en fraai tegelijk. Omdat de deuren 
zijn verdeeld in 3 of 4 compartimenten gaan ze 
tochtvorming tegen en is er nauwelijks sprake van 
energieverlies. Door het hoogwaardige design 
geven tourniquetdeuren uw gebouw bovendien een 
prachtige uitstraling. Ook voor een half ronde deur 
bent u bij ons aan het juiste adres. 

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.

Onze 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 automaten die geschikt zijn 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 een radar, sensor, elleboogschakelaar, 
afstandsbediening of sleutelcontact.

6

DRAAIDEURAUTOMATEN
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FAAC TAGLEZER
Voor optimale gebruiksvriendelijkheid en veiligheid
is onze taglezer een goede toevoeging op uw
automatische deur. Een sleutel is hierbij niet meer
nodig, de toegang tot uw pand wordt met een
taglezer snel, eenvoudig op een veilige manier
geregeld. Een taglezer kan op verschillende typen
automatische deuren geplaatst worden, zoals een
schuifdeur- of draaideurautomaat. Desgewenst kan 
toegangscontrole gekoppeld worden aan een 
(bezoek)registratiesysteem. 

7

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. 

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.



• 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

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

www.faacbv.com/hoewordtmijndeurgemaakt


