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Door slanke aluminium profielen te combineren met  
veel glas maakt u het aanzicht van uw bedrijf modern,  
open en transparant. Voor optimaal gebruiksgemak is  
een automatische schuifdeur in uw winkelpui een 
perfecte oplossing. FAAC levert, produceert en monteert 
alle soorten entreepuien. Van automatische vouwdeuren 

tot automatische schuifdeur, van braakwerende pui 
WK2 gecertificeerd tot en met rolluik, van automatische 
draaideur tot en met vouwwand. Om het u nog 
gemakkelijker te maken verzorgen wij ook de kleine 
benodigde bouwkundige aanpassingen zoals sloopwerk, 
plaatsen dorpel en aftimmeren.

LAAT UW ENTREEPUI EEN UITNODIGING 
ZIJN VOOR UW KLANTEN

ENTREEPUIEN



FAAC staat al ruim 27 jaar bekend als de betrouwbare 
partner voor al uw toegangsoplossingen in de breedste 
zin van het woord. Voor bijna alle situaties hebben wij 
de juiste toepassing merendeels geproduceerd in 
eigen beheer. Als 100% dochter van de FAAC Group, 
wereldwijd vertegenwoordigd in ruim 80 landen, bent 
u altijd verzekerd van de nieuwste technologieën en 
voldoen onze producten altijd aan de laatste normen 
op gebied van duurzaamheid en veiligheid. Vanuit ons 
magazijn en productiefaciliteit in Doetinchem zijn altijd 
alle onderdelen op voorraad en dus ook per direct 
leverbaar. Onze uitgebreide landelijk dekkende service 
organisatie is daarnaast ook nog eens 24/7 bereikbaar 
voor calamiteiten.

SERVICE, PRODUCTIE  
EN ORGANISATIE

Slagbomen bieden u de mogelijkheid om uw terrein op een flexibele en 
klantvriendelijke manier af te sluiten. Wilt U controle houden op wie uw terrein 
betreedt? Kent u dat gevoel van onveiligheid, of maken mensen gebruik van uw 
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. De slagbomen kunnen met behulp van een 
intercom, een toegangscontrolesysteem, een inductielus of een afstandsbediening 
worden geopend.

SLAGBOMEN 

Een automatische verkeerspaal is een goede oplossing voor het afsluiten van een 
oprit als een slagboom niet gewenst of niet mogelijk is. De wegzinkbare verkeerspaal 
ook wel bollard genoemd biedt dan specifieke voordelen terwijl toch sprake is van 
een doelmatige toegangsbeveiliging. De verkeerspalen kunnen oa in een vaste en 
wegzinkbare uitvoering geleverd worden.

VERKEERSPALEN 



AUTOMATISCHE DEUREN

AUTOMATISCHE 
SCHUIFDEUREN 
Onze schuifdeurautomaat de FAAC A140 AIR is de nieuwe 
energiebesparende schuifdeurautomaat. Standaard 
automatische deuren blijven veel langer open dan nodig is. 
De FAAC A140 AIR is altijd voorzien van het unieke  “Energy 
Saving” en optimaliseert de openstand tijd. Tochtproblemen 
en energieverlies worden hiermee tot een minimum 
beperkt. De FAAC A140 AIR is daarom comfortabel voor u en 
uw klanten. Omdat onze schuifdeuraandrijving universeel is 
en wordt geproduceerd in eigen beheer is een combinatie 
van alle soorten deuren mogelijk. Aluminium schuifdeuren, 
houten schuifdeuren, volglas deuren zijn geen enkel 
probleem en geeft u de vrijheid te kiezen welke uitstraling 
het beste bij uw bedrijf past. 

AUTOMATISCHE VOUWDEUREN 

FAAC SF 140 Vouwdeur
Elegant, functioneel en ruimtebesparend zijn de belangrijkste eigenschappen van 
de automatische vouwdeur SF 140. 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.

DRAAIDEURAUTOMATEN
De draaideurautomaat FAAC 950N is bij uitstek geschikt voor het automatiseren 
van nieuwe of bestaande draaideuren die intensief gebruikt worden in bijvoorbeeld 
ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorgappartementen.  
Wanneer mensen (tijdelijk) rolstoelgebonden of anderszins beperkt zijn in hun 
dagelijkse functioneren, biedt de FAAC 950N een oplossing voor het vergroten van de 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Geen deuren die met de hand moeten worden 
geopend en waarvoor hulp moet worden ingeschakeld. In plaats daarvan op alle 
momenten toegang en onafhankelijkheid.



VOUWPUIEN EN ROLLUIKEN

Dichte lamellen, geperforeerde lamellen, transparant 
uitgevoerd en zelfs brandwerende rolluiken behoren 
tot ons assortiment. De producten worden vervaardigd 
van duurzame, hoogwaardige materialen zoals staal, 
aluminium, roestvaststaal of polycarbonaat. Zowel 
handbediend als elektrisch aangedreven is mogelijk. 
Kortom, voor iedere situatie heeft FAAC het juiste rolluik 
Alle producten zijn voorzien van een CE-markering 
en voldoen indien gewenst aan de eisen voor 
inbraakvertraging van klasse 2 en 3 volgens de  
NEN 5096:2007.

FAAC LEVERT EN MONTEERT 
ALLE TYPEN ROLLUIKEN

De entree 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. De 
wensen en behoeftes van een entree zijn veelzijdig: 
materiaal, kleur, design en uiteraard de functionaliteit. 
Alles moet passend afgestemd worden met het 
betreffende hotel, restaurant of winkel. Met diverse 
producten zoals glazen vouwwanden en horizontale 
schuifsystemen heeft FAAC altijd de perfecte 
oplossing in huis. Goed geïsoleerd, maximale 
transparantie, uitgevoerd in hout of alleen glas. 
Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos.

VOUWPUIEN



INBRAAKWERENDE SCHUIFDEUREN & TOURNIQUET DEUREN

FAAC 3- en 4-vleugelige tourniquet deuren 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 
onze tourniquet deuren uw gebouw bovendien een prachtige 
uitstraling. Zowel de 3-vleugelige als de 4-vleugelige tourniquet zijn 
in een handbediende en volautomatische versie leverbaar. De 
automatische uitvoering voldoet aan de laatste eisen conform 
de Europese standaard EN16005 en maakt gebruik van Siemens 
technologie voor een langdurige en betrouwbare werking.

TOURNIQUET DEUREN

FAAC inbraakwerende schuifdeuren zijn positief 
beproefd door SKG te Wageningen met als resultaat 
dat we het certificaat WK2-RC2 behaald hebben. In 
combinatie met onze schuifdeurautomaat FAAC A140 
Air hebben we hiermee een uitstekende oplossing 
geschikt voor het afsluiten van openingen in (buiten)
gevels van allerlei soorten gebouwen. 

Transparante uitstraling 
De inbraakwerende eigenschappen van onze 
automatische schuifdeuren zijn niet terug te zien in de 
uitstraling en functionaliteit van de deuren. Zo is het 
bijvoorbeeld, tot een hoogte van ca 2800 mm, mogelijk 
de deurvulling uit te voeren in volledig glas zonder 
tussendorpels. Het plaatsen van een vloerrail is niet 
nodig wat de betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid 
ten goede komt. U bent dus altijd verzekerd van een 
toegankelijke entree met een transparante uitstraling. 

Kenmerken 
De belangrijkste kenmerken van onze inbraakwerende schuifdeuren zijn:
• Universeel toepasbaar in bijna alle soorten aluminium, houten en stalen puien 
• Verschillende configuraties mogelijk van enkelschuivende deur tot complete entreepui 
Geen vloerrail benodigd en daardoor minder storingsgevoelig en obstakelvrij 
• Voldoet aan de Nederlandse en Europese regelgeving WK2/RC2 gecertificeerd 
De weerstandsklasse 2 inbraakwerende schuifdeuren van FAAC zijn getest, beoordeeld en gecertificeerd door SKG (Stichting 
Kwaliteit Gevelbouw) en voldoen aan de totaal klassering RC 2 van EN 1627 en NEN 5096.

FAAC SCHUIFDEUR INBRAAKWEREND WK2 / RC2



DE FAAC OPLOSSING:
DESIGN EN PRESTATIES INEEN
Ruim 50% efficiënter en comfortabeler  
ten opzichte van een traditioneel luchtgordijn

ENERGIE EFFICIËNT

LUCHTKWALITEIT

COMFORTABEL KLIMAAT

Een luchtgordijn waarmee we verspilling tegengaan: 
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. 

Optimale bescherming tegen stof, vuil, smog en insecten van 
buiten tijdens geopende deuren.

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.

De huidige wet- en regelgeving eist steeds vaker de toepassing 
van automatische schuifdeuren in een brandwerende 
uitvoering. Onze in staal uitgevoerde deuren zijn verkrijgbaar in 
een 30 en 60 minuten brandwerende uitvoering. 
De schuifdeurautomaat wordt voorzien van een 
noodstroomvoorziening en kan naast de standaard 
impulsgevers worden aangestuurd door een 
brandmeldinstallatie en/of rookmelders.

Voordelen:
• Uiterlijk van een standaard automatische schuifdeur 
   en geschikt voor dagelijks gebruik
• Geschikt als toepassing in vluchtwegsituaties 
• 30 of 60 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1 
   en NEN 6069

BRANDWERENDE SCHUIFDEUREN
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Tel. 0314 - 369911
E-mail: faacbv.info@faacgroup.com
website: www.faacbv.com

FAAC BV  
Transportweg 12-01 
7007 CN Doetinchem

Postadres
Postbus 655
7000 AR Doetinchem

ook uw leverancier voor:

SNELLOOPDEUREN STROKENGORDIJNEN INDUSTRIEDEUREN

OVERHEADDEUREN SERVICE & ONDERHOUD ROLLUIKEN & BRANDROLSCHERMEN
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