ZORG

CLIËNT WORDT
KRITISCHE
ZORGCONSUMENT.
HOE VALT U OP?

ONDERSCHEIDEN?
KIJK EENS NAAR UW ENTREE!

CREËER

20-25% MEER TEVREDEN CLIËNTEN

ZORG VOOR EEN GASTVRIJE EN COMFORTABELE TOEGANG!
Europees onderzoek heeft uitgewezen dat een toegankelijke entree voor 20- 25%
meer tevreden Cliënten zorgt. Zeker rolstoelgebruikers, ouderen, mensen die slecht
ter been zijn en ouders met kinderen, ervaren bij een automatische toegangsdeur
een optimale gastvrijheid.

BINNEN
1 DAG EEN
NIEUWE
ENTREE

UNIEKE BELEVING

VERTROUWT EN VRIENDELIJK

De overheid stimuleert Nederlanders meer regie te nemen over hun
gezondheid. Om zelf actief op zoek te gaan naar informatie over hun eigen
situatie en je hierbij kritisch op te stellen. Nederlanders kiezen daardoor niet
meer voor gemak en het dichtstbijzijnde, maar voor wat het beste bij ze past.
Door deze ontwikkeling neemt de concurrentie toe en is uw klant, naast kwaliteit,
ook vooral op zoek naar klantvriendelijkheid en beleving. Hoe kunt u zich hierin
onderscheiden? Een unieke beleving begint al bij de deur. Uw entree 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.

Uw cliënten willen zich welkom bij u voelen. U kunt ze dit gevoel al geven
wanneer ze uw entree passeren. Wij helpen u daarbij. Binnen 1 dag verzorgen
wij een toegankelijke, comfortabele en klantvriendelijke entree, zonder dat
uw cliënten hier hinder van ondervinden en zonder dat uw werk eronder lijdt.
De productie van uw toegangsdeur hebben wij in eigen beheer. Zo kunnen
wij een entree voor u verzorgen die volledig past bij wat u wilt uitstralen. Onze
ervaren verkopers helpen u graag.

VOOR UW CLIËNTEN

MET EEN COMFORTABELE ENTREE

ENERGY SAVING VOOR ALLE SCHUIFDEUREN

DUURZAAMHEID EN ENERGIE
BESPARING ALS WAARDE PROPOSITIE

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

42 %

ENERGIE B
ESPAREN
MET EEN
AUTOMATIS
CHE
DEUR!

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!

Bezoeker:
de deur gaat volledig open

Voorbijganger:
de deur wordt niet volledig geopend

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

OPTIMALE
LUCHTKWALITEIT

NIEUWE WET IN 2020

ENERGIE
BESPARING

VOLDOET UW GEBOUW AL?

COMFORTABEL
KLIMAAT

BENG!

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.

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.

GEGARANDEERDE HYGIËNE

VEILIGHEID EN COMFORT

HYGIËNISCH OPENEN

GEGARANDEERDE HYGIËNE

VEILIGHEID EN COMFORT

LUCHT- EN GELUIDSDICHT

Via een ‘elleboogschakelaar’ kunt u onze deuren op een
hygiënische manier openen. Zo komen handen die zijn
gedesinfecteerd niet in aanraking met knoppen of klinken.
Daarnaast kan op deze manier een deur gemakkelijk worden
geopend wanneer de handen vol zijn.

OPTIMALE HYGIËNE
VEILIGHEID EN COMFORT

EN VEILIGHEID

LUCHT- EN GELUIDSDICHT

Bepaalde ruimtes vragen om een onberispelijke hygiëne.
Wij bieden u een schuifdeur waarmee u een omgeving
hermetisch kunt afsluiten. Hierdoor creëert u gegarandeerde
LUCHT- EN GELUIDSDICHT
hygiëne,
veiligheid en comfort én een lucht- en geluiddichte
omgeving. De schuifdeur is beschikbaar met een enkele of
dubbele vleugel en het is mogelijk om deze automatisch
te activeren of handmatig te bedienen via handgrepen.
De hermetisch sluitende schuifdeur is ontworpen voor
een optimale werking onder alle omstandigheden en
in elke omgeving. FAAC geeft u de garantie van een
gepersonaliseerd, milieuvriendelijk, betrouwbaar, veilig en
technisch geavanceerd product met een uiterst lange
levensduur.

ZELFSTANDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID
BEVORDEREN
Draaideurautomaten zorgen voor veel gemak in ziekenhuizen,
revalidatiecentra en zorgappartementen. Het openen van
zware deuren wordt hierdoor versimpeld en dit bevordert
de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van onder andere
ouderen en hulpbehoevenden. Daarnaast wordt de
doorstroming van mensen verhoogd en zorgt het automatisch
sluiten van de draaideurautomaat voor een barrière tegen
wind, lawaai, stank en stof.

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,
“FA AC IS
in combinatie met een helling of het
UW WMO
volledig drempelvrij maken van de
”
PARTNER
ruimte, al een heel eind. Deze kleine
bouwkundige aanpassingen verzorgen
wij voor u, zonder dat u hiervoor een
aannemer nodig heeft.

ONZE SPECIALIST
NICO SPREEKT:
Mijn klanten in de zorg branche vinden het
belangrijk dat de entree van hun pand
aantrekkelijk is, maar ook vooral voldoet aan de
laatste veiligheid en gezondheidseisen.’’

ONZE GECERTIFICEERDE ANTITERREUR BOLLARDS BIEDEN

COMBINEER VEILIGHEID
MET GASTVRIJHEID”

UW CLIËNTEN EN PERSONEEL DE
VEILIGHEID DIE ZIJ VERDIENEN’’

BEREIKBAARHEID

EEN EXTRA MEERWAARDE VOOR UW BEZOEKERS

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.

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 pand 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.

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.

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.

WAAROM KIEST U VOOR FAAC?
•
•
•
•
•

Altijd de klant centraal
Meer dan 25 jaar ervaring
Persoonlijke organisatie met korte lijnen
Altijd een passende oplossing
Totaalleverancier

OOK SE
RVICE
EN OND
ERHOUD
A AN N
IET FAAC
PRODUC
TEN!

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

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 • www.faacbv.com

