ASSA ABLOY
Automatische
schuifdeursystemen

Een complete serie automatische
toegangsoplossingen voor elke omgeving
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Entrees die uw activiteiten
niet onderbreken
Welke type gebouw of bedrijf het ook betreft,
het is belangrijk te kiezen voor een automatisch
schuifdeursysteem dat optimaal functioneert in
die omgeving.

Met geautomatiseerde
schuifdeursystemen kunt u de
ongestoorde doorstroming
van mensen en goederen
door uw entrees waarborgen

Een druk bezochte supermarkt of een verkeersknooppunt hebben schuifdeuren nodig die bestand
zijn tegen intensief gebruik en de botsingen met
winkelwagens of koffers. Als een smart office of een
luxe winkel een entree heeft die geen afspiegeling is
van het bedrijf riskeert men het verlies van klanten
en bezoekers. En ziekenhuizen met schuifdeuren die
niet goed afdichten kunnen het vermijdbare risico
lopen van verspreiding van infecties.

Automatische schuifdeuren die
aan uw behoeften voldoen
De ASSA ABLOY Entrance Systems serie
automatische schuifdeuren is ontworpen voor elke
binnen- en buitentoepassing – van robuuste en
duurzame deuren voor omgevingen met intensief
verkeer, tot hermetisch sluitende schuifdeuren
voor locaties waar uitstekende afdichting absoluut
essentieel is. Automatische schuifdeuren van
ASSA ABLOY zijn voorzien van diverse functies
waarvan u en de bezoekers van uw gebouw
dagelijks profiteren.

Een automatische schuifdeur zorgt voor:
■ e
 en veilige doorstroming van mensen
en goederen
■ efficiënt energieverbruik
■ veiligheid en zekerheid voor uw gebouw
■ optisch aantrekkelijke entrees

Uw ASSA ABLOY support team
Onze teams van architectonisch adviseurs, verkoopadviseurs en
onderhoudsmonteurs bieden deskundig advies tijdens de hele gebruiksduur
van het gebouw.
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ASSA ABLOY SL500 S
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Onze complete, flexibele serie
ASSA ABLOY Entrance Systems heeft een flexibele en modulaire serie automatische
schuifdeursystemen die aanpasbaar zijn aan uw bedrijf, ongeacht in welke omgeving.
Een selectie van optionele functies en configuraties voor elke deur vindt u hieronder.
Ga voor meer informatie naar assaabloyentrance.nl

ASSA ABLOY SL500 F
Wees voorbereid op intensieve
verkeersstromen met automatische
schuifdeursystemen met robuuste frames.
De ASSA ABLOY SL500 F schuifdeuren zijn
uitstekend geschikt voor locaties met intensief
voetgangersverkeer en botsingen met zware
objecten als koffers of winkelwagens.
■ Gecertificeerd volgens EN16005
■ U
 itschuifbare elementen voor nauwe
doorgangen
■ F lexibele openingsbreedte en instelbare
openhoudtijd
■ Noodopeningsfunctie voor noodsituaties

ASSA ABLOY SL500 S
Een schuifdeursysteem met slanke profielen zorgt
voor een aantrekkelijke en ingetogen entree
De ASSA ABLOY SL500 S automatische schuifdeur
is de perfecte entree voor gebouwen die een
elegante, uitnodigende entree nodig hebben, die
toch robuust genoeg is om bestand te zijn tegen
geregeld en zelfs intensief verkeer.
■ Gecertificeerd volgens EN16005
■ U
 itschuifbare elementen voor nauwe
doorgangen
■ F lexibele openingsbreedte en instelbare
openhoudtijd
■ Noodopeningsfunctie voor noodsituaties
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ASSA ABLOY SL500 P
Beveilig uw gebouw met een schuifdeur
systeem met extra inbraakbeveiliging.
Bij een entree direct aan de straat biedt de
ASSA ABLOY SL500 P een RC2 geclassificeerde
inbraakpreventie en duurzame sloten voor
extra beveiliging. Een slank profiel geeft uw
entree een fraai verschijningsbeeld.
■ Gecertificeerd volgens EN1627 RC2
■ Verkrijgbaar met zijlichten
■ Tweezijdige EU-cilindersloten

ASSA ABLOY SL500 T
Elegante, barrièrevrije binnendeuren met
een transparant schuifdeursysteem
In omgevingen waarin binnendeuren nodig zijn,
is de volledig glazen ASSA ABLOY SL500 T een
fraaie, vrijwel onzichtbare optie. Doordat hij geen
profiellijsten heeft, creëert hij een ruimtelijk en
licht gevoel als afscheiding van ruimten.
■ Gecertificeerd volgens EN16005
■ Mechanische vloervergrendeling
■ Versterkt veiligheidsglas

ASSA ABLOY SL500 R
Volledig glazen binnendeuren met profielen
en slanke metalen rails
Het ASSA ABLOY SL500 R automatische schuifdeursysteem is goed geschikt voor omgevingen waar
een robuuste, maar ook fraai ogende entree nodig is.
Met versterkt glas en een boven- en onderlijstprofiel
is hij bruikbaar als binnen- én als buitendeur.
■ U
 itschuifbare elementen voor nauwe
doorgangen
■ Gecertificeerd volgens EN16005
■ Mechanische vloervergrendeling
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ASSA ABLOY Unislide C
Zorg voor een brede, elegante ingang met een
gebogen schuifdeursysteem
Het ASSA ABLOY Unislide C schuifdeursysteem
creëert een indrukwekkende entree, met diepte
en hoogte. Met de grote openingsbreedte is het
gebogen schuifdeursysteem is een goede optie
voor gebouwen met veel bezoekers en waar een
comfortabel binnenklimaat nodig is.
■ Grotere openingsbreedte
■ A
 lle voordelen van een schuifdeur en het
aantrekkelijke design van een draaideur
■ In elke RAL-kleur leverbaar

ASSA ABLOY Unislide H
Zorg voor een goede regeling met een
hermetisch sluitend schuifdeursysteem
In ziekenhuizen, laboratoria en andere omgevingen waar hygiënische, goed afdichtende deuren
essentieel zijn voor een goede infectiecontrole,
bieden automatische, hermetisch sluitende
schuifdeursystemen een ideale afdichting,
regeling van de luchtuitwisseling en minder
verspreiding van contaminanten.
■ Afgewerkt met laminaat of roestvrijstaal
■ Perfecte afdichting
■ Bescherming tegen straling

Optimaliseer uw toegangsoplossingen
met extra functies
TightSeal-technologie

Toegangscontrole

TightSeal verhoogt de energie-efficiëntie van uw
automatische schuifdeursysteem en helpt u bij
het regelen van de luchtstroming. Het gebruik van
extra borstels en rubber stootranden vermindert
de uitwisseling van lucht met max. 60% in
vergelijking met standaardprofielen.

U kunt alle ASSA ABLOY SL500 deursystemen
uitbreiden met toegangscontrole. Zo kunnen
bedrijven beter controleren wie toegang heeft,
de beveiliging verbeteren en verkeersstromen
beter beheersen.
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ASSA ABLOY SL500 Deuropeners
Met ASSA ABLOY SL500 deuropeners controleert u de prestaties van de
automatische schuifdeursystemen in uw gebouw zonder verlies van veiligheid,
beveiliging of efficiëntie. Ze zijn eenvoudig te regelen met intelligente
aanraakschermen op een afstand van max. 500 m van de betreffende entree.
Alle ASSA ABLOY SL500 deuropeners voor schuifdeuren kunnen op elke
bestaande schuifdeur gemonteerd worden in uw gebouw.

ASSA ABLOY SL500 Deuropener
Voor intensief verkeer en regelmatige
bediening is de betrouwbare ASSA ABLOY
SL500 een uitstekende keuze. Het regelt
de soepele bediening van alle deuren, óók
zware uitvoeringen.

ASSA ABLOY SL510 Deuropener
De ASSA ABLOY SL510 is een slank vormgegeven
deuropener met een hoogte van slechts 10 cm – ideaal
voor een entree die een elegante indruk moet maken.
Heel onopvallend doet hij dagelijks betrouwbaar,
consistent en fluisterzacht zijn werk.

ASSA ABLOY SL520 Deuropener
Wanneer er weinig ruimte beschikbaar is en u
kiest voor schuifdeursystemen met uitschuifbare
elementen, is de ASSA ABLOY SL520 voor u de
passende deuropener.
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ASSA ABLOY Entrance Systems is innovatief partner op het gebied van
duurzame automatische toegangssystemen die de stroom van mensen
en goederen ondersteunen. Het jarenlange succes van de merken Besam,
Crawford, Albany en Megadoor bouwen we verder uit onder de merknaam
ASSA ABLOY. We bieden producten en diensten aan met als doel te
voorzien in veilige, beveiligde, comfortabele en duurzame oplossingen.
ASSA ABLOY Entrance Systems is een divisie van ASSA ABLOY.
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Onderhoud en moderniseren
In de meeste grote steden vindt u altijd een goed gekwalificeerd serviceteam op
geringe afstand- Kies een van onze drie onderhoudspakketten voor regelmatig,
gepland onderhoud en een uitgebreide voorraad vervangende onderdelen.

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.nl.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.nl

Volg ons

Zoek naar ASSA ABLOY Entrance

