
 

 

FAAC Nederland: 
 

Totaaloplossing voor toegangscontrole- 
en veiligheid 
 
Toegang van gebouwen voor personen en voertuigen moet 
gecontroleerd en veilig verlopen. Wat dat betreft biedt FAAC Group 
een totaaloplossing die het gehele gebouw en directe omgeving 
afdekt, variërend van parkeerslagbomen, automatische 
deursystemen, toegangssystemen voro de industrie, aandrijvingen 
voor rolluiken en verkeerspalen om bijvoorbeeld ramkraken tegen te 
gaan. “Met dit complete pakket onderscheiden we ons in deze markt”, 
weet algemeen directeur Mitch Janssen van FAAC Nederland.  
 
De Nederlandse vestiging in Doetinchem maakt deel uit van het 
internationale concern met hoofdkantoor in het Italiaanse Bologna. 
FAAC Nederland richt zich vooral op toegangscontrolesystemen voor 
deuren en parkeren. Gestart met de productie van hydraulische 
hekwerkaandrijvingen heeft het concern letterlijk en figuurlijk haar 
vleugels uitgeslagen naar andere markten in geheel Europa. 
Momenteel actief in 24 landen biedt FAAC een complete 
dienstverlening van a tot z. Bijna alle producten worden in eigen 
beheer geproduceerd, ge-assembleerd, gemonteerd en 
onderhouden.  
“We hebben ons opgewerkt van louter een producent naar een 
complete aanbieder van projecten waarbij we direct zaken doen met 
dealers en eindgebruikers”, schetst Janssen de ontwikkeling van 
FAAC.  “Daarbij werken we met dealers die vooral de regionale of 
lokale projecten oppakken en het meerjarenonderhoud verzorgen. 
Ons eigen projectbureau verzorgt de projecten van grote landelijke 
organisaties. Wat dat betreft hebben we een prima mix van 



commercieel en technisch ervaren personeel met de nodige expertise 
in elk van onze specialismen.” 
 

Totale oplossing 
 
De kracht van FAAC schuilt met name in het totale pakket voor 
toegangscontrole- en beveiliging van een gebouw. Het is niet nodig 
om voor een automatisch deursysteem en een verkeersslagboom 
naar twee verschillende bedrijven te gaan. “We merken dat onze 
klanten het prettig vinden om voor deze producten bij een en 
dezelfde aanbieder terecht te kunnen. Wat dat betreft zijn we in staat 
om de verschillende producten goed op elkaar af te stemmen en het 
juiste product te adviseren. Het komt bijvoorbeeld voor dat klanten 
een inbraakwerende spiraaldeur wensen, maar die bestaat simpelweg 
niet. In dat geval kunnen we hem een inbraakwerende snelloopdeur 
adviseren in combinatie met twee bollards voor de pui die 
bijvoorbeeld een ramkraak tegengaan. Daarmee bieden we de klant 
niet alleen een optimale oplossing, maar we behoeden hem 
tegelijkertijd voor foutieve keuzes.” 
 

Persoonlijk contact 
 
FAAC hecht veel waarde aan persoonlijk contact met de klant, 
doorspekt met de typische Achterhoekse nuchterheid . Ter plekke 
wordt altijd uitgebreid een behoefte-inventarisatie afgenomen en een 
risico-analyse uitgevoerd. “We beoordelen persoonlijk de situatie en 
kunnen op basis daarvan tot een goed advies komen”, geeft Janssen 
aan. “Het komt best voor dat iemand bijvoorbeeld een automatisch 
deursysteem wenst, maar dat een snelloopdeur voldoet. Of dat er een 
voorkeur bestaat voor een draaideur, terwijl een schuifdeur in die 
specifieke situatie functioneler is. Behoed de klant voor een onnodige 
investering, maar geef hem een oplossing die bij zijn situatie en 
wensen past”.  
De risico-analyse van de toegangssituatie maakt deel uit van de hoge 
kwaliteitsstandaard van FAAC. De buitendienstmedewerkers 
inventariseren welke mogelijke onveilige situaties kunnen optreden en 
stemmen daar het product op af. “We willen absoluut voorkomen dat 
bijvoorbeeld een deurvleugel van 150 kilogram met volle kracht tegen 
iemand aankomt waardoor deze letsel oploopt. Wij zijn in staat om 
specifieke oplossingen te bedenken -bijvoorbeeld toepassing van 



sensoren- waardoor de deurvleugel met een lagere snelheid 
opengaat.” 
 

Diverse onderhoudscontracten 
 
Om de kwaliteit tijdens het gebruik te waarborgen, biedt FAAC diverse 
onderhoudscontracten. De graad van onderhoud hangt af van wat de 
klant wenst.  “Je kunt je voorstellen dat een woningcorporatie met 
meerdere vestigingen en duizenden toegangsdeuren een ander soort 
onderhoud wenst dan een beheerder van één gebouw. Uniek aan 
onze onderhoudsservice is dat we elke deur met haar specifieke 
toegangscontrolesysteem herkennen in ons IT-systeem. Daarmee 
houden we de onderhoudsstatus exact bij en zijn we in staat om op 
het juiste moment preventief onderhoud te plegen.” 
 

Airslide: unieke klimaatoplossing voor 
winkelentrees 
 
FAAC heeft een uniek luchtgordijn ontwikkeld voor winkelentrees. 
Deze in de automatische deur geïntegreerde oplossing slaat drie 
vliegen in één klap. Het entreegebied blijft schoon, stofvrij en zorgt 
voor een aangenaam klimaat in de winkel. Andere luchtgordijnen 
blazen vooral de warmte naar buiten en houden de fijnstof niet buiten, 
waardoor het binnenklimaat er niet comfortabeler op wordt. De 
Airslide vormt als het ware een onzichtbaar schild tussen binnen en 
buiten; de deur kan gerust openstaan. Volgens FAAC is het 
gepatenteerde systeem een groot succes bij winkels, kantoren en 
andere openbare ruimten.  
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