Complete toegangsoplossingen
voor de gezondheidszorg
ASSA ABLOY Entrance Systems

2.

Uw zorg is onze zorg
In de gezondheidszorg is alles belangrijk. Van de kwaliteit van uw zorg, de
capaciteiten van uw werknemers, of de toegankelijkheid van uw gebouw, geen
enkel detail is te klein om te verwaarlozen. Het aanbod producten en diensten
van ASSA ABLOY Entrance Systems kan u helpen om een gastvrije en functionele
omgeving voor uw patiënten, medewerkers en bezoekers te creëren.
Expertise wanneer het erop aan komt

Volledig assortiment voor uw

Hoewel de behoefte aan kwaliteitsvolle
gezondheidszorg universeel is, zijn de behoeften
van haar verleners dat niet. Van ziekenhuizen
tot revalidatiecentra en zorgcentra,
toegangsvereisten verschillen aan de binnen- en
buitenkant.
Daarom is een totaal-partner als ASSA
ABLOY Entrance Systems zo waardevol. Onze
aanbevelingen zijn op maat van uw behoeften
gemaakt.

toegangsbehoeften

Uw belangrijkste voordelen
■■ Toonaangevende merken en een compleet

aanbod op het gebied van toegangsautomatisering
■■ Verbeterde personen- en goederenstroom
■■ Energiebesparing met ‘Automatisch Groene
Oplossingen’
■■ Reparatie- en onderhoudsprogramma’s
■■ Modernisering van oude toegangen
Bijkomende troeven

Van automatische deuren aan uw hoofdingang,
sectionale poorten voor uw ambulance en
laadzones, of snelrolpoorten die snel openen
en sluiten, wji hebben een deur die op uw
behoeften is afgestemd. Wij bieden ook
uitgebreid onderhoud en periodieke inspecties
van uw bestaande apparatuur aan, om deze
in optimale conditie te houden. Vertrouw uw
automatiseringsbehoeften toe aan ASSA ABLOY
Entrance Systems. Wij maken het verschil
wanneer elke seconde telt.
Een overzicht van onze oplossingen:
■■ Draaideuren, hermetische deuren, roterende

deuren, schuifdeuren, deursluiters voor een
soepele personenstroom
■■ Sectionale poorten, dock levelers en dock
shelters voor een efficiënte goederenbehandeling
■■ Snelrolpoorten voor cleanrooms, garagedeuren voor noodtoegangen

■■ Geen hinder bij rustige revalidatie, daarom

maken onze geautomatiseerde toegangspoorten bijna geen lawaai
■■ Geen toegang voor ongewenste bezoekers
en personeel
■■ Garantie voor privacy van patiënten in ziekenhuisafdelingen
■■ Elimineer het onnodig aanraken en zware,
ongemakkelijke openingsprocedures door
te zorgen voor toegangsautomatisering voor
alle gebouwen en terreinen

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor and Albany zijn als woorden en logo’s voorbeelden van handelsmerken
die in het bezit zijn van ASSA ABLOY Entrance Systems of bedrijven uit ASSA ABLOY Group.
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Een perfecte oplossing voor iedere locatie
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Wat verwacht u ?

De oplossing van ASSA ABLOY Entrance Systems:

■■ Indrukwekkende hoofdingang

■■ Luchtdichte afdichtingen

■■ Minimale downtime van de deur

■■ Het Crawford laad- en losconcept en de snel-

■■ Langere levensduur van producten
■■ Voor lagere verwarmings- en koelingskosten
■■ Integrale deursystemen met veiligheidsappara-

tuur en brandalarmen

■■ Upgrade volgens industrienormen en codes
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rolpoorten beperken het warmteverlies en verbeteren de goederenstroom
■■ Roterende deuren voor intensief gebruik
■■ Moderniseer bestaande installaties met veiligheidspakketten
■■ Servicecontract voor regelmatig onderhoud

1. Schuifdeur
Besam schuifdeuren passen zich aan wijzigingen in de
verkeersstroom aan zonder toegevingen te doen aan
veiligheid en energiebesparingen.

2. Hermetische of TightSeal schuifdeur
Hermetische schuifdeuren van Besam laten zich
gemakkelijk aanpassen aan kritieke omgevingen
zoals operatiezalen en cleanrooms. Besam
TightSeal deuren bieden betere oplossingen
tegen infecties op intensive care units en in
dagziekenhuizen.
3. Deursluiters
Besam deursluiters zijn EN-genormeerde producten
die ook van een CE-keurmerk voorzien zijn, en zijn
ideale producten voor openbare ruimten zoals
sanitaire voorzieningen en zorgflats.

4. High-performance deuren
Albany snelroldeuren zijn buitengewoon snel.
Hierdoor gaat veel minder energie verloren en
hoeven gebruikers minder lang te wachten.

5. Draaideur
Besam draaideuren zorgen voor maximaal comfort
wanneer ruimte van doorslaggevend belang is.
Uitbreidbaar met toegangscontrole voor meer
veiligheid.
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6. Dock levelers en dock shelters
Crawford dock levelers en dock shelters
optimaliseren uw energie- en kostenbesparing,
en goederenstroom door integrale laad- en
losoplossingen aan te bieden.

7. Roterende deur (2-vleugelig)
Besam roterende deuren verwelkomen bezoekers
en voorkomen tegelijkertijd luchtindringing.
Gebruik de vitrines voor bijzondere
gezondheidscampagnes.

8. Sectionale poort
Sectionale poorten van Crawford zijn
ruimtebesparende, sterke en goed geïsoleerde poorten;
ideaal voor toepassingen met urgentievoertuigen.

9. Snelrolpoorten voor cleanrooms
Snelrolpoorten van Albany voor cleanrooms met gladde
en gemakkelijk te reinigen oppervlakken zijn goed
geschikt voor de strenge eisen in hygiënische zones. Ze
zorgen voor een gereguleerde luchtstroom, beperken
het besmettingsgevaar tot een minimum en bieden
bewaakte toegang voor personeel.
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Onderhoud & modernisering
ASSA ABLOY Entrance Systems biedt een reeks onderhoudsprogramma’s op maat
van uw behoeften, beschikbaar 24/7.
Aangezien uw deuren deel uitmaken van uw
bedrijfsvoering, is dat reden genoeg om ervoor
te zorgen dat ze goed blijven werken. Onze
ervaren en gecertificeerde servicetechnici zijn de
succesfactor van onze onderhoudsprogramma's,
en zij zorgen ervoor dat uw entrees te allen tijde
optimaal functioneren, en zij helpen u om uw
oude installaties aan te passen aan de eisen van
vandaag.
Wij bieden ondersteuning bij:
■■ Optimalisering van het gebruiksgemak
■■ Energiebesparing
■■ Verbetering van de algemene veiligheid
■■ Verbetering van de toegangsbeveiliging
■■ Verbetering van de uitstraling van uw entree
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Onderhoudsprogramma’s
Ons team streeft voortdurend naar het
beperken van tijdverlies, energieverlies en
oponthoud. Als u uitval wilt voorkomen, bekijk
dan ons aanbod aan preventief onderhoud en
ons pakket aan Pro-active onderhoudsplannen.

Wij helpen u om uw zakelijke uitdagingen het hoofd te bieden - nu én in de
toekomst.
Opwaardering en modernisering
Veiligheidseisen en andere voorschriften zijn
voortdurend in ontwikkeling, terwijl ook de eisen
die worden gesteld binnen de gezondheidszorg aan
verandering onderhevig zijn. Wij kunnen u helpen bij
de opwaardering of modernisering van uw deuren en
laad- en lossystemen als de behoefte zich voordoet,
veelal met behulp van standaardpakketten.
Onze servicemonteurs zijn gekwalificeerd en
bereid om u te adviseren. Zij kunnen u niet alleen
bijstaan op het gebied van regelnaleving, maar zij
kunnen u ook informeren over innovaties en slimme,
nieuwe functies. Daarmee kunt u uw uitrusting
op allerlei terreinen verbeteren, zoals veiligheid,
automatisering en energiebesparing.

Energieverlies is een van de belangrijkste "verborgen"
factoren in verband met het openen en sluiten
van uw deuren. Iedere energiebesparing leidt tot
een verbetering van uw bedrijfsresultaat en uw
milieuprestaties. Dankzij onze goede afdichtingen
en isolerende producten bespaart u een grote
hoeveelheid energie, en met onze preventieve
onderhoudsprogramma's kunt u nog meer voordeel
behalen. Het voorkomen van storingen leidt tot
een stabiel binnenklimaat , wat gunstig is voor uw
goederen, en bovendien beperkt u hierdoor het
energieverlies tot een minimum.
Door uw deuren en laad- en lossystemen in
topconditie te houden verbetert u bovendien de
duurzaamheid van uw bedrijf.

Met het oog op de behoefte
behoeftenvan
vanmorgen
morgen
Bij onderhoud en service gaat het er
niet om wat u krijgt. Het gaat erom wat
u voorkomt: storingen, ongelukken,
verliezen en onvoorziene onderbrekingen.
ASSA ABLOY Entrance Systems gaat uit
van uw behoeften, en biedt oplossingen
op maat die ervoor zorgen dat uw
toegangsoplossingen blijven werken.
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Het bewijs
Ziekenhuizen, medische kabinetten,
dierenklinieken en rusthuizen hebben
allemaal oplossingen op maat nodig.
De producten en oplossingen van
ASSA ABLOY Entrance Systems bieden
extra gebruikscomfort, beveiliging en
veiligheid voor personeel die de handen
vol heeft, voor mensen met beperkte
mobiliteit of waarnemingsvermogen,
en vooral, wanneer een paar seconden
het verschil tussen leven en dood
kunnen betekenen.
Nu er meer aandacht wordt besteed
aan het onder controle houden
van besmettingsziekten en het
omgaan met gevaarlijke biologische
materialen, helpen onze producten
om de veiligheid te handhaven en
te verbeteren door mensen minder
in contact te laten komen met
deuren. Bovendien kunnen onze
toonaangevende geautomatiseerde
oplossingen helpen om de kosten te
verminderen, energie te besparen en
schade aan deuren en andere uitrusting
te voorkomen, terwijl ook de interne
logistiek wordt verbeterd en iedereen
meer gebruikscomfort geniet.

AT - Oostenrijk
Allgemeines Krankenhaus, Wenen
Allgemeines Krankenhaus, Linz
Landesklinikum, Neunkirchen

ES - Spanje
Hospital Univ. XII de Octubre, Madrid
Hospital Univ. Vall d’Hebron, Barcelona
Hospital Universitario La Paz, Madrid

AU - Australië
Weatsmead Children’s Hospital, Sydney

FR - Frankrijk
Centre Hosp. General, Salon de Provence
Centre Hospitalier General, Lourdes
Hôpital Ste Marguerite, Marseille
Hôpital Pitie Salpetriere, Parijs

BE - Belgium
AZ Damiaan, Oostende
AZ Maria Middelares, Gent
AZ Herentals
Jessa Ziekenhuis, Hasselt
UZA Edegem
UZ Gasthuisberg, Leuven
CN - China
Beijing Friendship Hospital, Beijing
Shanghai’s Xuhui Central Hospital

Centre Hospitalier Robert
Ballanger, Frankrijk
Speciaal ontworpen automatische
deuren voor de kraamafdeling
van het Centre Hospitalier Robert
Ballanger, in de buurt van Parijs, om
de afdeling een menselijker gelaat te
geven.
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CZ - Tsjechië
ICRC FN u Sv. ANNY, Brno
IKEM, Praag
Nemocnice Motol, Praag
Thomayerova nemocnice, Praag
DE - Duitsland
Universitätsklinikum Düsseldorf
Evangelisches Krankenhaus Duisburg
Deutsches Herzcentrum, Berlijn
DK - Denemarken
Herlev Hospital, Herlev
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Metro Health Hospital
Michigan, Verenigde Staten
Het innovatieve en ecologisch
gebouwde Metro Health Hospital
in Grand Rapids, Michigan, koos
geautomatiseerde Besam deuren
omdat ze aan hun hoge eisen op
het gebied van esthetiek, comfort,
veiligheid en duurzaamheid voldeden.

NL - Nederland
St. Maartens Kliniek, Nijmegen
Vlietland Ziekenhuis, Schiedam
NO - Noorwegen
Rikshospitalet, Oslo
PL - Polen
CUMRiK, Krakau
Instytut Hematologii i Transfuzji, Warschau
Oncology Center, Bydgoszcz

Xuhui Central Hospital
Shanghai, China
Om de verspreiding van
besmettingen tegen te gaan en
om meer comfort te creëren, koos
Xuhui Central Hospital voor Besam
deurautomatisering en ASSA ABLOY
Entrance Systems als leverancier.

PT - Portugal
Hospital de Cascais, Cascais
Hospital de Loures, Loures
Hospital Privado de Gaia (Gaiart’s)
RU - Rusland
Chazov Cardiology clinic, Moskou
Russian Cancer Research Center, Moskou
The Moscow Institute of Emergency First Aid
(SKLIF), Moskou

GB - Verenigd Koninkrijk
Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool
The Cornwell Hospital, Londen
The Royal London Hospital, Londen

IE - Ierland
Beaumont Hospital, Dublin
KR - Zuid-Korea
National Universitey Hospital, Seoul
MY - Maleisië
Sarawak Specialist Hospital, Kuala Lumpur

Het Vlietland Ziekenhuis creëerde
een veilige, comfortabele en
energiebesparende hoofdingang
voor patiënten en bezoekers, en
tegelijk zorgde het voor een goede
toegankelijkheid en vluchtroutes
doorheen het hele gebouw door
middel van automatische toegangen
van Besam.
SA - Saoedi-Arabië
King Faisal Hospital, Jeddah

HU - Hongarije
Csolnoky Ferenc Hospital, Veszprém
IT - Italië
Clinica Gavazzeni, Bergamo
Ospedale Sacco, Milaan
Ospedale Niguarda, Milaan

Vlietland Ziekenhuis
Schiedam, Nederland

Hinchingbrooke Hospital
Huntingdon, Verenigd
Koninkrijk

Om de verspreiding van infecties te
voorkomen koos het Hinchingbrooke
ziekenhuis om het fysiek aanraken
van de deuren in de patiëntenunits
door medisch personeel, patiënten en
bezoekers te elimineren.

SE - Zweden
Nya Karolinska Solna, Stockholm
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Skånes Universitetssjukhus, Malmo & Lund
TH - Thailand
Bangkok-Phuket Hospital, Bangkok
US - Verenigde Staten
Metro Health Hospital, Michigan
ZA - Zuid-Afrika
Bokamoso Private Hospital, Botswana
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Energiebesparende toegangsoplossingen
Elke cent die op lange termijn verloren gaat aan
energieverlies in uw gebouw, is een gemiste kans
om te herinvesteren in uw gebouwen en terreinen
en in de mensen die dat het meeste nodig hebben.
Wanneer elke minuut telt en mensen zich in nood tot
u wenden, is de milieuvriendelijkheid van uw ingangen
misschien niet uw eerste prioriteit. Onze toegangsoplossingen
houden automatisch rekening met de optimalisering van de
voorwerpen- en mensenstroom in uw inrichting en stroomlijnen
het energieverbruik .
■■ Nauw afdichtende oplossingen voor minimale luchtinsijpeling
■■ Richtingssensors om onnodig openen en sluiten maximaal te
beperken
■■ Mogelijkheden om te moderniseren en bestaande
oplossingen op de laatste stand van de techniek te brengen
■■ Online onderhoud op afstand en product informatie

Ons doel is om onze partners te ondersteunen bij het vinden van de toegangs- en
onderhoudsoplossingen die energiebesparing verenigen met de designwensen van de architect.

Groen advies op de koop toe
Uw lokale ASSA ABLOY Entrance Systems-adviseur beschikt over professionele
hulpmiddelen om klanten te voorzien van betrouwbare en relevante informatie
zodat u de toegangsproducten kunt kiezen die het beste voldoen aan uw
specifieke omstandigheden en duurzaamheidseisen.
Jarenlange testen, documenteren en metingen van onze producten in
verschillende toepassingen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van deze
energiebesparende hulpmiddelen, waarvan de ontwikkeling steeds verder gaat.
Er wordt rekening gehouden met lokale energiekosten en omstandigheden,
zodat ieder rapport op de klant en de locatie is afgestemd.

Bereken en vergelijk potentiële energie- en emissiebesparingen
met de energiecalculator van ASSA ABLOY Entrance Systems.
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Onze adviseurs kunnen u ter plaatse helpen bij het berekenen van de energie- en
emissiebesparingen met uw geautomatiseerde toegangsoplossingen van ASSA
ABLOY Entrance Systems.

Eén adres voor alles wat u nodig hebt
Soepel werkende toegangsoplossingen zijn een must voor elke bedrijfstak. Doe een
beroep op ASSA ABLOY Entrance Systems voor superieure producten, innovatieve
oplossingen en een ongeëvenaarde service voor de voorkant, achterkant en
binnenkant van uw gebouw.
Als grootste leverancier wereldwijd van producten en diensten voor toegangsautomatisering, gaan we
prat op een inclusieve benadering van de stroom van mensen, goederen en personen, en ontwikkelen we
oplossingen die een optimaal evenwicht vormen tussen kosten, kwaliteit en levensduurprestaties.
Bewezen oplossingen en buitengewone service expertise
We kunnen beschikken over een sterke portefeuille van bekende merken, die al decennialang marktleider
zijn in hun gebied en een sterke geschiedenis hebben van bewezen oplossingen en buitengewone service
expertise. Vandaag bieden we ze onder één paraplu aan en staan ze te uwer beschikking als oplossingen voor
uw problemen.

11

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van
geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een efficiënte stroom van goederen
en personen. Door onze wereldwijde erkende merken Besam, Crawford,
Megadoor en Albany kunnen wij onze klanten producten en diensten leveren die
voorzien in een veilige, beveiligde, comfortabele en duurzame oplossing.
ASSA ABLOY Entrance Systems is onderdeel van ASSA ABLOY
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assaabloyentrance.be

ASSA ABLOY Entrance Systems

Volg ons:

Telefoon: +32(0)2 800 03 03
info.be.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.be

Vul ASSA ABLOY Entrance in het
zoekveld van de website in.

