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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over het nut en het gemak van
draaideur automaten.
Zal ik even de deur voor u openhouden?
Gelukkig zijn veel mensen bereid om een ander te helpen om even de deur op te houden. Als
er toevallig niemand in de buurt is kan een deur voor aardig wat problemen zorgen. Wellicht
denkt u als eerste aan mensen die slecht ter been zijn. Er zijn echter ook vele andere situaties
waar een deur een barrière vormt. Denkt u eens aan toegang tot toiletten vanwege de hygiëne,
aan panden waar mensen vaak in en uit moeten lopen met pakketten in de hand, aan mensen
in een scootmobiel. Ook in gangen waar uit brandveiligheid deuren altijd moeten sluiten of aan
ruimtes waar een hoog hygiëne niveau heerst.
Met een draaideur automaat kan de deurknop met pensioen.
De deurklink zal wellicht uit veiligheid overwegingen wel blijven zitten maar
veel gebruiken zit er niet meer in na de plaatsing van een draaideur automaat. Draaideur automaten zijn inmiddels ontwikkeld tot comfortabele, geruisloze en intelligente systemen. Dat neemt niet weg dat een eenvoudige
basis draaideur automaat ook nog steeds leverbaar is. Er zijn nagenoeg
geen draaideuren waar geen automaat op geplaatst kan worden. Wij hebben
veel ervaring met het plaatsen van draaideur automaten, wij kunnen u
laten kiezen uit vele mogelijkheden en u adviseren wat de beste oplossing is voor de situatie
zoals die zich bij u voordoet. Vakkundig monteren, een veilige aansluiting verzorgen, testen en
opleveren is bij ons standaard. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben wij
de afgelopen jaren deurautomaten geleverd en gemonteerd; op binnen- en buitendeuren.
Wij transformeren een handbediende loopdeur vakkundig naar een automatische deur.
Graag geven wij u een indruk van de mogelijkheden bij draaideur automaten waar u o.a. uit
kunt kiezen:
 Uitbreiden met bewegingsmelders.
 Voet- en/of elleboogschakelaars.
 Draadloze signalering.
 Krachtige uitvoering tegen wind of tocht.
 Kaartlezer.
 Instelbare openhoudtijd, openings- en sluitsnelheid.
 Afstandbedieningen.
Laat ons gerust vrijblijvend advies geven en een offerte maken. U bent in ieder geval zeker van
een aantrekkelijk prijs/prestatie verhouding.

