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Dealer voor automatische deuren
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Automatische toegangen
Betrouwbaar, veilig en comfortabel

Door Automation



Iedere dag opnieuw: een optimale toegang  
voor alle personen 
U opent de deur voor uw bezoekers. Uw bezoekers ervaren het gemak en comfort van de vriendelijke  

entree met een automatische deur. Of u nu loopt met bagage, boodschappen of met kinderen: automatische 

deuren bieden iedere bezoeker een vrije toegang zonder de deur aan te hoeven raken. Personen met een 

handicap of rolstoelgebruikers waarderen de toegang zonder belemmeringen: automatische deuren ver-

hogen de bewegingsvrijheid en verhogen daarmee de levenskwaliteit. 
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Een individueel design voor  

een representatieve entree

Bent u op zoek naar een functioneel en 

representatief design? Een automatische 

deur kan in een uitgebreide keuze van 

glas, kleur en materiaal worden uitge

voerd. Hoekvormige, gebogen of rechte 

vormen laten zich perfect in een archi

tectonische omgeving integreren. U ver

bindt individueel design met uw func

tionele eisen met betrekking tot comfort 

en veiligheid.
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Dankzij een ruime keuze in uitvoeringsvormen integreren automatische  
deuren perfect in een architectonische omgeving. Of het nu in- of uitgangen  
van kantoren, winkels, fitnesscentra, hotels, restaurants, ziekenhuizen  
of bejaardencentra etc. betreft.

Creatief design
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Automatische deuren in een  
beperkte ruimte

Comfortabele oplossingen in iedere 

 situatie 

Het brede assortiment van Kaba maakt 

een flexibele integratie van een auto

matische deur in ieder soort toegang 

mogelijk. Kaba deuren zijn in te passen 

in iedere bouwkundige situatie. Veel

zijdige deursystemen met een uitgebreide 

keuze in functies zorgen voor een 

gebruikersvriendelijke toegang in alle 

 situaties. Vanzelfsprekend rekening 

 houdend met alle geldende voorschriften 

en normen.

Automatische vouw of telescoopschuif

deuren bieden een oplossing in situaties 

waar weinig ruimte beschikbaar is. 

 Draaideuraandrijvers verhogen het 

gebruiksgemak bij normale deuren. Ze 

zijn uitstekend geschikt om bestaande 

deuren om te bouwen tot een auto

matische deur, maar worden ook veel 

toegepast bij nieuwbouw.

Automatische telescoopschuifdeuren bieden  
de grootst mogelijke doorgangsbreedte in situa-
ties met een beperkte beschikbare ruimte.

Personen van alle leeftijden waarderen het auto-
matisch openen en sluiten van deuren, waardoor 
de doorgang van de ene naar de andere ruimte 
zonder belemmeringen mogelijk is.

Bij smalle doorgangen bieden automatische 
vouwdeuren een fraaie en comfortabele oplossing.
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Functionele veiligheid

Comfortabel in het dagelijks gebruik, 

veilig in een noodsituatie

De automatische deuren van Kaba 

 voldoen aan de hoogste kwaliteits en 

veiligheidseisen. De onopvallend 

 ingebouwde intelligente beveiligingsele

menten bieden de hoogst mogelijke 

 veiligheid voor de gebruiker. Gekeurde 

deuren met aanvullende veiligheidsfunc

ties bieden extra gebruiksmogelijkheden. 

Automatische vlucht, brandwerende  

en rookwerende deuren bieden comfort 

in het dagelijks gebruik en bieden 

 optimale veiligheid in een noodsituatie.



Optimale hygiëne

Het openen van deuren zonder ze aan te 

hoeven raken biedt een oplossing om 

aan de eisen met betrekking tot hygiëne 

te kunnen voldoen, van toepassing in 

ziekenhuizen, laboratoria, toiletruimtes 

of de levensmiddelenindustrie. U vol

doet hiermee aan de eisen voor „schone“ 

ruimtes. Automatische deuren met 

 optionele extra’s bieden een oplossing 

voor hermetische afsluiting in opera

tiekamers. 

Tochtwering

Automatische deuren sluiten na iedere 

doorgang. Ze dragen hierdoor bij aan 

energiebesparing. Vervelende tocht  

en temperatuurschommelingen worden 

door het gebruik van tochtsluizen, 

 draaideuren of de inbouw van luchtgor

dijnen voorkomen. Koude, warmte, tocht, 

stof en geluidshinder blijven buiten.

Personenstromen verbeteren

Automatische deuren zorgen voor een 

optimale personenstroom en betere 

organisatie van uw arbeidsprocessen; 

eindelijk lopen uw medewerkers onge

hinderd van de ene ruimte naar de 

andere. Dit betekent een wezenlijke 

 verbetering van de efficiency in hotels, 

restaurants, winkels, ziekenhuizen, 

 kantoren enz.

Toegang zonder de deur aan te  
hoeven raken lost veel problemen op
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Keuze- en toepassingscriteria

   
 Schuifdeur Rondschuifdeur Toerniket Vouwdeur Vleugeldeur

Optimale personenstroom

Eenvoudige integratie, comfort ••• ••• •• •• ••
Hoge capaciteit, flexibiliteit ••• ••• •• •• ••
Achteraf aandrijver inbouwen     •••
Creatief design  

Stijl, uitstraling, materiaal •• ••• ••• • •
Transparante constructie ••• •• •• •• ••
Dynamisch element ••• ••• ••• • •
Functies en extra’s 

Brandwering •••    •••
Vluchtweg ••• •• •• •• •••
Rookwering •••    
Tochtwering •• •• ••• • •
Toegang, beveiliging en organisatie

Objectbeveiliging, vergrendeling ••• ••• ••• •• •••
Personenveiligheid ••• ••• •• • •
Afmetingen

Doorgangsbreedte 800 — 4000 mm 1000 — 2600 mm ∅ 2000 — 4800 mm 800 — 1600 mm 700 — 1400 mm

Maximaal deurvleugelgewicht   2 × 150 kg 2 × 100 kg   4 × 70 kg 250 kg
  1  × 150 kg    afhankelijk van 
 4 × 60 kg     deurvleugel

grootte

Gegevens voor standaard aandrijvers

••••••
ideaal    

toepasbaar    

beperkt toepasbaar  

Personendoorgang


