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Uitgebalanceerde draaideursystemen
Voor entrees die bestand zijn tegen extreme 
omstandigheden en op beperkte ruimte passen.

Het uitgebalanceerde draaideursysteem is speciaal 
ontworpen voor nauwe passages en gangen. 
Het is versterkt om de druk van intensief verkeer, 
windbelasting, tocht en luchtdruk te weerstaan. 
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: ASSA ABLOY 
SW100 B en ASSA ABLOY SW200 B.

Omlijste draaideursystemen
Een draaideur voor druk bezochte omgevingen, waar 
een robuuste, stabiele en veilige entree nodig is.

Het ASSA ABLOY Omlijste draaideursysteem 
heeft robuuste en betrouwbare profiellijsten, 
geschikt voor druk bezochte sectoren. 
Veiligheidsvoorzieningen als beveiliging tegen het 
inklemmen van vingers en een selectie deuropeners 
maken deze deur aanpasbaar aan uw toepassing. 

ASSA ABLOY SW100 B

ASSA ABLOY SW200 I

Configureerbare en aanpasbare  
draaideur systemen voor elke omgeving 

Geïntegreerde draaideursystemen
Als een soepele en fraaie entree belangrijk is, 
komen onze geïntegreerde draaideursystemen 
in aanmerking. 

Het geïntegreerde draaideursysteem heeft een 
geïntegreerde deuropener en geen zichtbare arm. 
Dit zorgt voor een slanke vormgeving en beperkt 
veiligheidsrisico’s. Geschikt voor gebouwen 
met hoge esthetische eisen en intensief 
toegangsverkeer, zoals scholen.

Ontdek een entree die voldoet aan de behoeften van uw gebouw met  
onze uitgebalanceerde, geïntegreerde en omlijste draaideursystemen 

Optimaliseer uw toegangsoplossingen met extra functies
TightSeal-technologie

TightSeal verhoogt de energie-efficiëntie van uw 
automatische draaideursysteem 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. 

Toegangscontrole 

U kunt alle ASSA ABLOY draaideursystemen 
uitbreiden met toegangscontrole. Zo kunnen 
bedrijven beter controleren wie toegang heeft, 
de!beveiliging verbeteren en verkeersstromen 
beter beheersen.

 ASSA ABLOY SW300 F 
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Configureerbare en aanpasbare  
draaideur systemen voor elke omgeving 

Optimaliseer uw entree  
met de juiste deuropener 

Universele deuropeners 

Slanke deuropeners

Klassieke deuropeners 

ASSA ABLOY deuropeners voor draaideuren kunnen op  
elke bestaande draaideur gemonteerd worden in uw gebouw. 

ASSA ABLOY PowerSwing
Goed geschikt voor omgevingen met een constante 
en intensieve verkeersstroom, zoals ziekenhuizen 
en retailzaken. De ASSA ABLOY PowerSwing is 
een robuuste deuropener voor intensief gebruik, 
ontworpen voor elk deurtype. 

ASSA ABLOY SW100
Een automatische drukknop zorgt ervoor dat een draaideur 
met de ASSA ABLOY SW100 deuropener goed geschikt 
is voor entrees waarbij snelle en gemakkelijke toegang 
essentieel is, zoals in ziekenhuizen of openbare gebouwen. 

ASSA ABLOY SW200
Een krachtige bediening voor intensief gebruikte draaideuren 
is de ASSA ABLOY SW200 die ervoor zorgt dat deuren soepel 
openen en sluiten, zelfs bij sterke windbelasting en een opening 
van 180 graden in beide richtingen voor optimaal gebruik van 
de ruimte. Deuren met de ASSA ABLOY SW200 deuropener 
kunnen ook eenvoudig met de hand bediend worden.

ASSA ABLOY SW300
De slanke ASSA ABLOY SW300 is een van de 
krachtigste deuropeners op de markt. Hij is uitgerust 
met exclusieve noodfuncties: noodopening in 
panieksituaties in beide richtingen en bij een 
stroomstoring gaan de deuren open om te zorgen 
dat!bijvoorbeeld gevaarlijke rook kan ontsnappen. 

ASSA ABLOY SW150
De slanke ASSA ABLOY SW150 deuropener werkt zelfs 
onder hoge windbelasting soepel. De functie Power Assist 
betekent dat het automatisch sluiten wordt onderbroken 
als er nog personen door de deur willen. Met dynamisch 
remmen voorkomt u dat deuren openslaan tegen 
obstakels of tegen de muur.


