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Is hygiëne cruciaal? Ga dan voor automatische deuren en 
contactloze activeringsunits! 
 
Wanneer gebouwen perfect hygiënisch moeten zijn, kunnen preventieve maatregelen 
het risico op de verspreiding van bacteriën tot een minimum beperken. ASSA ABLOY 
Entrance Systems tipt alvast twee cruciale elementen: contactloze activeringsunits en 
automatische deuren. Derde tip? Zorg er voor dat die geautomatiseerde deuren steeds 
op tijd worden onderhouden. Hygiëne boven alles! 
 
Contactloze activeringsunits 

Op plaatsen waar veel voetgangers komen, worden deurklinken voortdurend aangeraakt. 
De handige ASSA ABLOY Magic Switch activeert automatische deuren met een contactloos 
wuifgebaar. Door geen klinken meer te moeten aanraken, daalt het risico op 
kruisbesmetting en kunnen bacteriën zich niet meer verspreiden tussen werknemers, 
klanten, patiënten en bezoekers. 

 
Automatische deuren 

Intensief gebruikte manuele deuren, zoals aan toiletten, worden best geautomatiseerd. Zo 
kan men binnenruimtes niet alleen van elkaar scheiden maar beperkt men ook de kans op 
besmetting. Geautomatiseerde deuren zijn met andere woorden essentieel om de hygiëne 
in het volledige gebouw te garanderen en het veilig te maken voor alle aanwezigen. 

 
Tijdig onderhoud 

Ook in moeilijke tijden is het belangrijk om automatische deuren te herstellen, te 
onderhouden en een upgrade te geven. Zo functioneren ze perfect in alle omstandigheden. 
De onderhoudstechnici van ASSA ABLOY Entrance Systems zijn altijd in de buurt. Bovendien 
beschikken ze over reserveonderdelen én de technische kennis om zowel de automatische 
deuren van ASSA ABLOY als van andere merken te onderhouden. 

 
 
Voor meer informatie: 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een 
efficiënte stroom van goederen en personen. Met onze over de hele wereld bekende productmerken Besam, Crawford, 
Albany en Megadoor bieden wij producten en diensten aan voor eindgebruikers die hun activiteiten veilig, beveiligd, 
comfortabel en duurzaam willen uitvoeren. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be 
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