Wij zijn jouw lokale
servicepartner
Met meer dan 60 jaar service-ervaring heeft ASSA ABLOY
serviceoplossingen die aan jouw behoeften voldoen.
Onze lokale servicemonteurs zijn getraind in alle merken
toegangsoplossingen en worden ondersteund door onze
ongeëvenaarde wereldwijde expertise.

Wij bieden de meest essentiële service:
■ Serviceovereenkomsten
■ Modernisering en upgrades
■ Lokale ondersteuning in noodsituaties

Maar wat maakt ons anders? Wij zetten een
stapje meer:
■ Digitale en verbonden technologie
■ Begrotingssteun
■ Naleving van de lokale regelgeving
■ Technische documentatie
■ Training voor je medewerkers

Neem contact op met je lokale
servicemedewerker



+31 (0) 88 059 55 00

Waarom onze
geïsoleerde omkadering
de perfecte keuze is
 Hoge isolatie

Vakmanschap als traditie

De nieuwe ASSA ABLOY OH1042FI en
ASSA ABLOY OH1042FGI

De ASSA ABLOY Groep is de internationale voorloper in toegangsoplossingen.
Elke dag helpen we miljarden mensen om een meer open wereld te ervaren.

Geïsoleerd framewerk
voor een zichtbaar
duurzame toekomst

ASSA ABLOY Entrance Systems biedt oplossingen voor een efficiënte en
veilige stroom van goederen en personen. Ons aanbod omvat een breed
portfolio van geautomatiseerde voetgangers-, industriële en residentiële
deuren, docksystemen, omheining van het terrein en dienstverlening.

 Goed zicht
 Minder
condensvorming
 Onderhoudsvriendelijk
en langdurig
betrouwbaar
 Modern ontwerp
 Aanpasbaar

Automatically Green
ASSA ABLOY levert milieuproductverklaringen
(EPD's) voor al onze deuren. Op die manier kun je
voldoen aan certificeringen voor groen bouwen
zoals BREEAM en LEED.

Neem contact op met je lokale
vertegenwoordiger



+31 (0) 88 059 55 00

 info.nl.entrance@assaabloy.com

Volg ons:

 info.nl.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.nl

Vul ASSA ABLOY Entrance in het
zoekveld van het kanaal in.

ENERGIEBESPAREND
Vermindert het risico
van condensvorming
aanzienlijk

Onovertroffen isolatie met de nieuwe
ASSA ABLOY OH1042FI / OH1042FGI
Alle kwaliteit die je van ASSA ABLOY sectionale overheaddeuren verwacht,
met verbeterde isolatie. Voor volledig beglaasde concepten biedt de
ASSA ABLOY OH1042FGI dezelfde isolatie – met totale transparantie.

Welke industriële deur
is voor jou de passende
oplossing?
ASSA ABLOY OH1042P
Industriële omgeving
met gemiddeld tot hoog
temperatuurverschil

ASSA ABLOY OH1042F

ASSA ABLOY OH1042FGI

Industriële omgeving zonder duidelijk
temperatuurverschil
+ behoefte aan daglicht

ASSA ABLOY OH1042FI

ASSA ABLOY OH1042FI
Industriële omgeving
+ behoefte aan daglicht
+ gemiddeld temperatuurverschil

ASSA ABLOY OH1042FG
Industriële omgeving zonder
duidelijk temperatuurverschil
+ goed zicht door deur
Thermische voordelen van een
onderbroken koudebrug in geïsoleerde
deur (links) t.o.v. niet-geïsoleerd (rechts)

Maak je bedrijf klaar voor
de toekomst
Gezien de hogere isolatie-eisen en de grotere focus op
duurzaamheid en energiebesparing, is het nu tijd om
te investeren in de juiste toegangsoplossingen om de
efficiëntie en productiviteit van jouw bedrijf te verbeteren.
Dit geldt in het bijzonder voor werkplaatsen of showrooms,
die afhankelijk zijn van goede isolatie en goed zicht,
veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom zijn we trots
op onze nieuwe aanwinst bij ASSA ABLOY: geïsoleerde
toegangsoplossingen met frames – ronduit ongeëvenaard.

Industriële omgeving
+ goed zicht door de deur
+ gemiddeld temperatuurverschil

Voordelen van onze nieuwe geïsoleerde deuren:
■ Thermische scheiding door onderbroken
koudebrug vermindert ijsvorming en
condensvorming aan de binnenzijde drastisch
■ Lage warmtedoorgangscoëfficiënt voor laag
energieverbruik
■ Waterdicht – ononderbroken butylafdichting
rondom tussen ruit en frame
De aluminium profielen zijn standaard geanodiseerd,
maar je kunt ook kiezen uit een reeks van twaalf
paneelkleuren, of je eigen huiskleur kiezen die perfect
past bij de gevel van jouw pand.

ASSA ABLOY OH1042FGI

■ Variabele sectiehoogten voor maximale
vrijheid bij het ontwerp
■	Verspilling vermijden door regeling van de
temperatuur
■	Energie besparen en kosten verlagen

ASSA ABLOY OH1042S
Industriële omgeving
+ middelhoge gebruiksfrequentie
+ gemiddeld tot hoog temperatuurverschil

■	Verminder tocht en condensvorming
ASSA ABLOY OH1082P

Cadmiumgeel
RAL 1021

Karmijnrood
RAL 3002

Gentiaanblauw
RAL 5010

Mosgroen
RAL 6005

Bruin
RAL 8017

Zwart
RAL 9005

Grafietgrijs
RAL 7024

Antracietgrijs
RAL 7016

Grijs aluminium
RAL 9007

Wit aluminium
RAL 9006

Grijswit
RAL 9002

Zuiver wit
RAL 9010

Industriële omgeving
+ hoog temperatuurverschil

