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Een aantrekkelijke, veilige omgeving waarin 
mijn patiënten en het personeel zich op hun 
gemak voelen. Om dit te garanderen, heb ik 
slimme toegangsoplossingen nodig voor 
onverstoorde bedrijfsprocessen. Daar heeft 
iedereen profijt van: minder stress en 
inspanning en meer efficiëntie, waardoor er 
tijd overblijft voor wat belangrijk is: 
vertrouwensrelaties.
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Hoe kunnen welzijn 
en efficiëntie in de 
zorgsector worden 
gecombineerd?
Zeer gemakkelijk, 
met onze slimme 
toegangsoplossingen

Gezondheidscentra moeten aan een hele reeks complexe 
eisen en wettelijke bepalingen voldoen. Net als in andere 
sectoren hangt medische zorg grotendeels af van hoe 
kostenefficiënt het is. Optimalisatie van bedrijfsprocessen 
bespaart tijd en middelen. Het helpt medewerkers ook bij 
het vervullen van hun kerntaak: de medische zorg van 
patiënten en het voorzien in hun behoeften.

Ziekenhuizen, rusthuizen, verpleeghuizen, tehuizen voor 
dementiepatiënten, psychiatrische instellingen, medische 
centra, artsenpraktijken en apotheken – al deze verschil-
lende soorten instellingen vragen om passende oplos-
singen. Dit geldt natuurlijk ook voor alle gebieden, zoals 
terreinen, gebouwen en interne beveiliging, individuele   
ruimtes en faciliteiten.

Wij bieden een breed scala aan diensten en een veelzijdig 
oplossingsportfolio voor al deze voorzieningen, omdat wij 
alle aspecten rondom toegangen in onze overwegingen en 
ontwerpen in ogenschouw nemen. Door producten te 
combineren ontstaan gedetailleerde oplossingsconcepten 
die zijn afgestemd op uw individuele behoeften. Met onze 
moderne hardware- en softwareoplossingen kunt u pro-
cessen in uw instelling organiseren en beveiligen – eenvou-
dig, betrouwbaar en naar behoefte. Zij controleren uw 
personenverkeer, verlenen verschillende toegangsrechten 
aan verschillende groepen mensen en individuen en maken 
onbelemmerde toegang mogelijk voor mensen met 
mobiliteitsbeperkingen. Ze zorgen voor toegangscomfort 
en beveiligen de bezoekersgedeelten van uw instelling op 
een fraaie manier.

Voor gedetailleerde informatie 
over onze oplossingen en 
producten kunt u terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg

01 
Ziekenhuis 
Efficiënte bescherming en  
functie in één 

02 
Medische praktijk 
Gemak en esthetiek voor  
barrièrevrije toegang 

03 
Apotheek 
Slimme combinatie van ontwerp  
en technologie

04 
Medisch centrum 
Modern toegangsbeheer

05 
Verpleeghuis 
Intelligente deuroplossingen  
voor alledaagse zorg

06 
Psychiatrisch verzorgingstehuis 
Toegankelijkheid en persoonlijke 
veiligheid

07 
Revalidatiecentrum 
Verhoogde flexibiliteit  
en gemakkelijke toegang

08 
Ouderencomplex 
Barrièrevrije toegang  
en persoonlijke bescherming 

http://www.dormakaba.be/zorg
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01 02

03 04

05 06

07 08

Focus op essentiële zaken
Wat de details van uw taken ook zijn – wij ondersteunen u in elke    
situatie met onze innovatieve oplossingen en uitgebreide diensten. 
Zo kunt u focussen op wat belangrijk is: het welzijn waarborgen van 
de mensen die u verzorgt.



Beveiligde  
toegang tot 
privéruimten
Goede balans van 
beveiligde toe-
gang en privacy

Interne  
beveiliging
Uitmuntend toe-
gangsbeheer voor 
alle ruimten in uw 
instelling

Gebouw- 
beveiliging
Innovatieve toe-
gangscontrole 
voor een geregu-
leerd personen-
verkeer

Terreinbeveiliging
Uitgebreide
beveiliging van 
uw terrein voor 
meer veiligheid

Barrièrevrije  
toegang tot     
toiletten 
Geautomati-
seerde deur-
systemen voor 
beveiliging en 
hoog comfort

Welzijn en efficiëntie. 
Oplossingen voor elke uitdaging  
in de zorgsector

http://www.dormakaba.be/zorg/priveruimten
http://www.dormakaba.be/zorg/intern
http://www.dormakaba.be/zorg/gebouwbeveiliging
http://www.dormakaba.be/zorg/terreinbeveiliging
http://www.dormakaba.be/zorg/barrierevrij
http://www.dormakaba.be/zorg/priveruimten
http://www.dormakaba.be/zorg/gebouwbeveiliging
http://www.dormakaba.be/zorg/barrierevrij
http://www.dormakaba.be/zorg/terreinbeveiliging
http://www.dormakaba.be/zorg/intern


Veelzijdige  
toegankelijkheid
Toegangs- en en-
treeoplossingen 
voor toegangs- 
comfort tot alle 
eigendommen

Service
Ons serviceport-
folio varieert van 
planning tot 
onderhoud van al 
uw deur- en 
vergrendelings-
systemen

Etages en door-
gangzones 
Beveiliging van 
toegangen en 
zones op basis 
van individuele 
behoeften. 

Openbare bezoe-
kersruimten 
Slim ontwerp  
voor een vrien-
delijke look en 
betrouwbare  
functionaliteit

Toegang bij 
spoedeisende 
situatie
Efficiënte spoed-
hulpdienst voor 
ziekenhuizen

Wat de details van uw opdracht ook zijn, wij bieden betrouwbare 
ondersteuning met innovatieve producten, slimme oplossingen en 
uitgebreide diensten. Wij stroomlijnen uw processen en vereenvoudigen uw 
workflow. Wij verhogen de beveiliging en het toegangscomfort in uw 
organisatie. Zo helpen wij u uw doelstellingen op lange termijn te bereiken.

http://www.dormakaba.be/zorg/veelzijdig
https://www.dormakaba.com/be-nl/service
http://www.dormakaba.be/zorg/doorgangen
http://www.dormakaba.be/zorg/doorgangen
http://www.dormakaba.be/zorg/veelzijdig
http://www.dormakaba.be/zorg/bezoekersruimten
http://www.dormakaba.be/zorg/spoed
http://www.dormakaba.be/zorg/spoed
https://www.dormakaba.com/be-nl/service
http://www.dormakaba.be/zorg/bezoekersruimten
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Terreinbeveiliging

Hoe optimaliseert u  
uw beveiligingsconcept?
Uw veiligheidszone uitbreiden

Optimaliseer vluchtwegopties en bescherm bewoners die 
speciale zorg nodig hebben op betrouwbare wijze tegen 
het onbegeleid verlaten van het pand: slimme bescher-
ming van uw terrein biedt een overtuigend alternatief 
voor de traditionele gebouwbeveiliging – het is effectief, 
eenvoudig en efficiënt.

01 Alleen geautoriseerde 
personen kunnen met de 
dormakaba toegangslezer 
uw instelling binnenkomen 

02 Maximale veiligheid buiten: 
de dormakaba registratie- 
eenheid 

03 Robuuste Kentaur- 
tourniquets beveiligen uw 
terrein op betrouwbare wijze

04 Eenvoudige controle van  
andere toegangen tot het 
terrein, zoals slagboom-   
controle, boven- en onder-
grondse parkeergarage met 
ons centrale exos-toegangs-
controlesysteem 

01 02
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Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/terrein- 
beveiliging

U kunt de terreinbeveiliging integreren in uw veiligheids-
concept door onze tourniquets in uw hekwerk te  
installeren. Door de gebouwbeveiliging tot uw volgende 
prioriteit te maken na aangeduide vluchtwegen voor 
noodgevallen, wordt evacuatie in noodsituaties verge-
makkelijkt. Bewoners die zorg nodig hebben, kunnen zo 
snel en eenvoudig het gebouw verlaten en toch veilig  
buiten op het beveiligde terrein blijven. Of het nu gaat om 
draaideuren of schuifdeuren, uw vluchtwegconcept wordt 
gegarandeerd door onze oplossingen voor terrein- 
beveiliging. Met de toegangscontrole op uw hekwerk kunt 
u ook geautoriseerde toegang tot en uitgang van uw  
terrein beheren.

03

04

http://www.dormakaba.be/zorg/terreinbeveiliging
http://www.dormakaba.be/zorg/terreinbeveiliging
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01

02

01 Tirol Klinieken, psychiatrisch 
ziekenhuis in Hall in Tirol, 
Oostenrijk

02 De automatische ST FLEX-
Green schuifdeur in het  
Centrum voor Psychiatrie in     
Reichenau, Duitsland.

03 IONA Wuppertal – Verpleeg- 
huis voor mensen met een 
handicap, Duitsland: ST FLEX 
Green zorgt ook voor maxi-
maal toegangscomfort in 
deze instelling 
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Uw voordelen:
• Verbeterde terreinbeveiliging voor instellingen waar dit 

noodzakelijk is
• Uitsluitend toegang voor geautoriseerde personen
• Indirecte persoonlijke bescherming voor bewoners die 

zorg nodig hebben
• Vluchtwegconcept zonder vluchtwegbeveiliging op de 

buitenschil
• Naadloze integratie in de gebouwstructuur
• Eenvoudige organisatie en veilige controle van het 

personenverkeer tijdens bijvoorbeeld ploegendienst

Gebouwtypes:
Psychiatrische instellingen, rusthuizen, tehuizen voor  
dementiepatiënten en personen met en beperking, 
apotheken

Betrouwbare technologie die is afgestemd 
op mijn behoeften en het beheer eenvoudig 
en efficiënt maakt. Plus een partner waar ik op 
kan rekenen voor advies, installatie en service.  
Dat noem ik vertrouwen.

03
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Gebouwbeveiliging

Hoe houdt u de bewegingen van 
personen in uw gebouw onder 
controle?
Met een flexibele gebouwbeveiliging 
op maat
Zelfs als u uw terrein niet hoeft te  
beschermen, is betrouwbare beveiliging van 
gebouwen van essentieel belang. Hiermee 
kunt u controleren wie zich binnen het  
gebouw verplaatst – van patiënten en bezoe-
kers tot personeel en dienstverleners. Door 
draaideuren te combineren met vlucht-
wegsystemen kunt u een gebouwbeveiliging 
bieden die aan de eisen voldoet en naadloos 
in uw gebouwstructuur integreert.

Koppel dit aan toegangscontrole om het     
bezoekersverkeer op een betrouwbare manier 
te sturen, aangezien alleen geautoriseerde 
personen toegang krijgen tot high security 
zones. Zo kunt u de ingangen naar behoefte 
beveiligen en het personenverkeer in uw  
gebouw eenvoudig beheren.

01

02
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Toegang centraal en op een betrouwbare 
manier beheren
Met een uitgebreid toegangscontrolesysteem 
kunt u de toegang tot uw terrein, gebouw en 
high security zones eenvoudig beheren in de 
vorm van een modulaire alles-in-één-oplos-
sing. Deze geeft u een volledig overzicht en 
controle over alle zones. Van personenverkeer, 
tijdregistratie en dataverzameling op de 
werkvloer tot videobewaking en liftbesturing. 
Vanaf uw hoofdingang of parkeergarage met 
meerdere verdiepingen naar de praktijk.

Uw voordelen:
• Uitgebreide organisatie van de beveiliging 

van de vluchtwegen en toegangscontrole 
voor het gebouw en de high security zones

• Gestandaardiseerde beveiliging van 
afzonderlijke deuren tot en met de controle 
en het beheer van alle ingangen tot de 
instelling, zowel binnen als buiten

• Bezoekers, personeel en leveranciers-   
management voor toegang tot gebouwen 
of high security zones

• Modulair systeem voor add-ons zoals 
tijdregistratie, mediabeheer en het  
verzamelen van data op de werkvloer

• Naadloze integratie in het bestaande SAP 
ERP-systeem

Gebouwtypes:
Ziekenhuizen, rusthuizen, medische centra, 
tehuizen voor personen met een beperking

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/gebouw- 
beveiliging

01 Gebouwbeveiliging en vlucht-
routeconcept in één: De KTC 
2-carrouseldeur en ED 
250-draaideuraandrijving in 
het Universitair Ziekenhuis  
St. Pölten, Oostenrijk

02 Altijd alles onder controle: het 
modulaire toegangsbeheer-
systeem voor het beheer van 
toegangsrechten

03 Persoonsveiligheid en 
ongeautoriseerde toegang 
voorkomen: ons beveiligings- 
systeem voor vluchtwegen

04 De door batterijen aange-
dreven TS 98 XEA Ubivis-
deurdranger met geïnte-
greerde rookmelder*. Ideaal 
om achteraf in te bouwen 
dankzij draadloze installatie

03

04

* Toepassing alleen na toestemming van een bevoegde instantie.

http://www.dormakaba.be/zorg/gebouwbeveiliging
http://www.dormakaba.be/zorg/gebouwbeveiliging
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Interne beveiliging

Hoe beheert u met het grootste 
gemak de toegang tot uw 
instelling?
Eenvoudig, met onze mechanische 
en elektronische oplossingen

De toegang tot gevoelige, high security zones in zieken-
huizen, zoals operatiekamers, intensive care en verpleeg-
kamers, moet nauwkeurig worden gecontroleerd.  
Tegelijkertijd eisen snelle, strak geplande routines een  
gemakkelijke toegang. Naast een betere beveiliging  
betekent een nauwkeurige en praktische toegangs- 
autorisatie ook een grotere efficiëntie. 

Onze toegangsbeheersystemen bieden een alles-in-één-
oplossing voor toegangscontrole en organisatie in uw  
instelling. Ze zijn uitbreidbaar en kunnen eenvoudig en  
effectief worden geïmplementeerd voor elke instellings-
grootte en voor alle behoeften. Zo heeft u profijt van ons 
betrouwbare en kostenefficiënte browsergebaseerde  
systeem. Medische praktijken, medische centra,  

zorginstellingen zoals rusthuizen, tehuizen voor dementie-
patiënten of psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen 
hun volledige mechanische en elektronische toegangs- 
systeem dus gemakkelijk en veilig beheren.

U kunt persoonlijke toegangsrechten toekennen aan  
medewerkers, patiënten, bezoekers, leveranciers op basis 
van hun respectievelijke rollen, tijd en plaatsen. Dit ver-
hoogt de bescherming tegen ongeautoriseerde toegang 
tot gevoelige gebieden en maakt de administratieve  
processen efficiënter en transparanter via gecertificeerde 
gebeurtenis- en toegangsauditlogs. Ook andere modules 
zoals tijdregistratie en personeelsmanagement kunnen 
worden toegevoegd.

01
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Verhoog uw efficiëntie en waarborg uw 
investering  
Hoe uitgebreid uw systeem ook is, het blijft 
flexibel en schaalbaar. Wij bieden een naad-
loze aanpassing en ondersteuning bij up-
grades. Onze service garandeert dat uw   
beveiligingssystemen altijd betrouwbaar 
functioneren en voldoen aan de laatste stand 
van de techniek.

Uw voordelen:
• Hoog niveau van gebouwbeveiliging met 

uitgebreid toegangsbeheer
• Alle diensten uit één hand – toegangs- 

beheer, tijdregistratie, mediabeheer, 
dataverzameling op de werkvloer

• Flexibele toekenning van toegangsrechten
• Eenvoudige en efficiënte beheerprocessen
• Competent, op maat gesneden advies – 

van planning en implementatie tot onder-
houd

Technische eigenschappen:
• Doorlopend geoptimaliseerde firmware- 

updates en nieuwe functies
• Modulair alomvattend concept – software, 

mechanische en elektronische sluit- 
systemen

• Centraal beheer – hoofdingang, high 
security zones, medicijnkasten, sleutel- 
beheer

• Controle in realtime – via smartphone, 
tablet, desktop

Gebouwtypes:
Ziekenhuizen, medische centra, apotheken,  
psychiatrische verzorgingstehuizen

01 Tochtwering door ruime sluis 
met automatische ST FLEX-
green schuifdeuren

02 Oplossingen voor toegangs-
controle en dataverzameling 
voor verschillende  
toepassingen

03 Het betrouwbare veelzijdige 
mechanische Kaba penta 
sluitsysteem. Het kan ook 
worden gecombineerd met 
mechatronische en elektroni-
sche toegangssystemen.

04 Stijlvolle toegangscontrole 
met de elektronische c-lever 
compact

05 Tijdregistratie en werknemer- 
communicatie op zijn best: 
Terminal 97 00

03

02

04

05
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06

07
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Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/intern

06 Veilig en uitnodigend: Het foyergebied 
van het Universitair Ziekenhuis Tirol –  
vakgroep interne geneeskunde, Innsbruck, 
Oostenrijk

07 Medicijnkasten in de gemeentelijke  
apotheek van Imst, Oostenrijk 

08 Beveiliging voor waardevolle spullen en 
documenten:  
het elektronisch lockerslot 2110

09 Beveiliging en transparantie in één: het 
manuele MUTO-schuifdeursysteem met 
geïntegreerde toegangscontrole

10 Geautoriseerde toegang voor high  
security zones met de elektronische  
c-lever 

08

09

10

http://www.dormakaba.be/zorg/intern
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Beveiligde toegang tot privéruimten

Hoe vindt u een evenwicht  
tussen veiligheid en privacy?
Kies voor gebruiksvriendelijke,  
betrouwbare technologie

Seniorencomplexen en tehuizen voor dementiepatiënten 
staan voor het dilemma om bewoners persoonlijke vrijheid 
te geven en tegelijkertijd hun persoonlijke veiligheid te 
waarborgen. Een cruciale factor is een veilige, persoonlijke 
toegang tot de privékamers van de bewoners. Privacy  
ehouden, medewerkers ondersteunen bij hun dagelijkse 
taken: dat kan met ons intelligente toegangsbeheer- 
systeem. Het biedt u meer flexibiliteit door de toekenning 
van persoonlijke toegangsrechten, en meer veiligheid,  
aangezien toegang alleen wordt verleend met een geldig 
ID-medium.

Onze oplossing: een passieve transponder die eenvoudig 
in uw zak wordt gedragen. Hij voldoet niet alleen aan alle 
eisen voor betrouwbaar en eenvoudig toegangsbeheer, 
maar dankzij deze oplossing behoort ook het zoeken naar 
verloren sleutels en hun dure verlies tot het verleden. Ook 
het verplegend personeel profiteert van de toegangs- 
oplossing, omdat deze hun handen vrij laat. Door het  
aanraken van de handgreep kan het slot identificeren wie 
toegang heeft, waardoor werkprocessen eenvoudiger en 
efficiënter worden.

01
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Uw voordelen:
• Meer privacy voor bewoners
• Verbeterde organisatie ondersteunt de 

medewerkers en geeft hen meer tijd om  
met patiënten door te brengen

• Gebruiksvriendelijke, veilige werking : 
vrije handen – hand als sleutel 

• Slimme toegang – binnen vrij, buiten 
gecontroleerd

Technische eigenschappen:
• Handige toegangsautorisatie via contact 

dankzij de RCID-technologie (resistive 
capacitive identification), die gebruik-
maakt van de natuurlijke statische  
elektriciteit van het lichaam om toegangs-    
rechten over te dragen naar de deurklink

• Combinatie van mechanische en  
elektronische toepassingen.

• Programmering voor maximaal 1000 
gebruikers

• Constante updates en functie- 
aanpassingen – via het platform

• Het systeem is altijd live, altijd up-to-date
• Eenvoudige toegang in realtime voor 

systeembeheerders – via PC en alle 
mobiele toepassingen

• Standalone, draadloze of online bediening

Gebouwtypes:
Rusthuizen, tehuizen voor dementie-
patiënten en personen met een beperking, 
psychiatrische verzorgingstehuizen

Wij bieden een uitgebreid systeem voor een betrouwbaar 
toegangsbeheersysteem, dat met mechanische en  
elektronische toepassingen ook andere ruimten beveiligt: 
veilige opslag van medicijnen, kantoren, behandelkamers, 
technische apparatuur, persoonsgegevens van patiënten; 
de eisen zijn in dit geval toegenomen als gevolg van  
wettelijke bepalingen in het kader van de algemene  
verordening gegevensbescherming. Gemanipuleerde  
toegang en potentiële kwetsbaarheden moeten worden 
uitgesloten en er moet worden gezorgd voor een exacte 
documentatie van toegangsrechten en -processen. Met 
het toegangssysteem kunt u dit allemaal doen, omdat het 
logboeken van gebeurtenissen en opgeslagen processen 
creëert om altijd volledige transparantie te garanderen. 

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/priveruimten

01|02  TouchGo maakt het leven makkelijker en meer  
ontspannen voor bewoners.

02

http://www.dormakaba.be/zorg/priveruimten
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04

01 Speciale oplossing samen met 
gecertificeerde partnerbedrijven: 
brandscheiding met geïntegreerde 
ST FLEX-schuifdeur

02 Met onze lezers wordt de  
toegangsautorisatie eenvoudig,  
veilig en flexibel geregeld

01

02

03 04

Succesverhaal:  
Onze toegangsoplossingen 
in het Universitair Zieken-
huis Tirol – vakgroep
interne geneeskunde,
Innsbruck, Oostenrijk



21

03 Onze vouwdeur wordt bediend 
via een toegangscontrolesysteem 
en biedt een maximale door-
gangsbreedte bij een minimale 
totale breedte  

04 Liftbesturing – Gebruiksrechten 
voor de lift worden persoonlijk en 
flexibel toegekend

05 Brandveiligheid en toegankelijk-
heid kunnen eenvoudig worden 
gecombineerd conform 
regelgeving

05
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Openbare bezoekersruimten

Hoe maakt u efficiëntie  
aantrekkelijker?
Kies een slim ontwerp

Vertrouwen wordt vaak al vanaf het eerste moment 
gewekt. Wanneer mensen in een ziekenhuis of medische 
praktijk binnenkomen, moet men modern comfort ervaren 
en zich op hun gemak voelen. Met de transparantie en de 
minimalistische elegantie van onze hardware-compo-
nenten creëert u een uitnodigende sfeer in uw instelling. 
Interieurontwerp en een moderne uitstraling kunnen 
processen en persoonlijke interactie tussen patiënten, hun 
gezin en het personeel positief beïnvloeden.

Met ons uitgebreide assortiment van hoogwaardige glas-
systemen, toegangsoplossingen en deursystemen kunt u 
open, transparante en uitnodigende ruimtes voor uw  
bezoekers ontwerpen. Tegelijkertijd blijft uw instelling  
uiterst functioneel en efficiënt. U structureert open  
pleinen, verbindt verschillende functiegebieden naadloos 
met elkaar en biedt hoogwaardig toegangscomfort.

01
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Uw voordelen:
• Stijlvolle hoogwaardige toegangs- 

oplossingen
• Meer comfort en een uitnodigende sfeer 

voor bezoekers 
• Openheid, transparantie en veel  

verschillende opties met betrekking tot het 
interieurontwerp 

• Uniforme, geraffineerde ontwerpen, 
hoogwaardige materialen en zorgvuldige 
vervaardiging van moderne systemen

Gebouwtypes:
Ziekenhuizen, medische centra, apotheken, 
medische praktijken, revalidatiecentra

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/bezoekers- 
ruimten

01 Fraai interieur 
met het flexibele 
UNIQUIN toe-
gangs- en  
ruimtesysteem

02 Lineair ontwerp 
en robuuste 
techniek:  
STUDIO-glas-
beslag voor 
draaideuren

03 Open, uitnodi-
gende sfeer met 
transparante 
glassystemen

04 De entree van uw gebouw is uw visite-
kaartje van uw instelling aan het publiek: 
onze carrouseldeuren zijn stijlvol enbieden 
diverse toepassingsmogelijkheden

02 03

04

http://www.dormakaba.be/zorg/bezoekersruimten
http://www.dormakaba.be/zorg/bezoekersruimten
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U heeft passende bescherming nodig voor uw instelling. 
Robuuste technologie die volledig is afgestemd op uw 
specifieke eisen. Eenvoudig aanpasbare systemen die uw 
werkproces vereenvoudigen en zo de efficiëntie en rende-
ment verhogen. Oplossingen die u eenvoudig en veilig kunt 
integreren in uw planning of aanbouw. Precies, betrouw-
baar, naar behoefte.

Dit bieden wij u allemaal uit één hand. Onze uitgebreide 
adviesdiensten stellen u in staat uw project uit te voeren 
zoals u dat wilt. Op basis van uw taken, wensen en eisen 
stellen onze ervaren experts een exact profiel van uw  
behoeften op en bieden u vervolgens op maat gemaakte 
oplossingsconcepten aan.

Projectplanning en ondersteuning

Hoe focust u  
altijd op de essentie? 
Met advies dat 
afgestemd is op uw 
behoeften. 

01 Scheiden en toch verbinden 
met onze flexibele en stijlvolle 
horizontale schuifwanden

01
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Via ons landelijke netwerk van buitendienstmedewerkers 
kunnen wij u snel en vakkundig ondersteunen bij de  
planning en implementatie Bij dormakaba heeft u altijd 
een toegewijd contactpersoon die bekend is met uw  
gehele systeem en de afzonderlijke componenten – want 
wij geloven in interne verbondenheid en gezamelijke  
interfaces.

Wij adviseren en ondersteunen u van planning tot  
uitvoering, persoonlijk, openlijk, als partner. Wij bieden u 
technologie die zich in het dagelijks gebruik over de hele 
wereld heeft bewezen. Innovaties die u een voorsprong 
geven. En u bent nooit meer dan een telefoontje  
verwijderd van een gespecialiseerde service.

Ik verwacht bij een uitgebreid toegangsconcept voor 
gebouwen en persoonlijke beveiliging functionaliteit, 
esthetiek en duurzaamheid, terwijl tegelijkertijd aan alle 
huidige normen en standaarden wordt voldaan. In dit 
geval vertrouw ik op het deskundig advies en het 
uitgebreide oplossingsportfolio van dormakaba.
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Etages en doorgangszones

Wilt u deuren openen  
voor uw patiënten en bezoekers?
Onze innovatieve toegangs- 
technologieën doen het voor u

Medische centra en andere afdelingen verdeeld over 
meerdere verdiepingen zijn vaak verbonden door middel 
van centrale trappenhuizen. Dit betekent heel wat deuren 
met verschillende doeleinden en veiligheidseisen – van de 
hoofdingang tot de ingangsdeur van de praktijk. Ook voor 
de deuren aan het einde van gangen in zo'n gebouw moet 
brandveiligheid worden gewaarborgd – en die moeten  
absoluut betrouwbaar zijn, zelfs als het om hoge  
gewichten gaat.

Onze deurtechniek en automatische deursystemen  
kunnen al deze taken voor u uitvoeren, zodat u de toe-
gang kunt regelen, verlenen en beveiligen wanneer de  
situatie dat vereist – van één deur tot het hele gebouw. 
Van een gemeenschappelijke hoofdingang tot de  
individuele ingang van elke praktijk.

Een bijzonder geval is de toegangsdeur tot de artsen- 
praktijk, die in veel gevallen ook dienst doet als vlucht- en 
branddeur in noodgevallen. Enerzijds moet het toe- 
gankelijk zijn, anderzijds moet het, vooral 's avonds laat 
als er minder personeel aanwezig is, voorkomen dat 
ongeautoriseerde personen ongemerkt binnenkomen. 
Onze draai- deuraandrijvingen bieden innovatieve 
oplossingen die uw gebruikers maximaal comfort,  
bedieningsgemak en betrouwbare bescherming bieden.

Van planning tot implementatie en onderhoud, wij onder-
steunen u persoonlijk, vakkundig en, afhankelijk van het 
afgesproken serviceniveau, de klok rond. Snelle inzet van 
service om een goede werking te garanderen. Dat is onze 
service, uitnodigend efficiënt.

01
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03

05

Uw voordelen:
• Uitgebreid portfolio voor gebouwen-, deur- en  

persoonlijke beveiliging
• Deursystemen die voldoen aan de brand- en rook- 

werendheidsvoorschriften en toegankelijkheidsnormen
• Oplossingen voor toegangscomfort
• Planning, advies en uitgebreide service voor lokale, op 

maat gemaakte toepassing  

Gebouwtypes: 
Medische centra, ziekenhuizen

Eenvoudig handmatig openen van een deur van een 
medische praktijk: 
• ED 100/ED 250 zorgen ervoor dat deuren van een 

medische praktijk gemakkelijk automatisch en hand-
matig geopend kunnen worden

• Uniek: de aandrijving is goedgekeurd voor de perma-
nente voeding van een elektrische sluitplaat op een 
brandwerende deur.

• Voordeel: voor het eerst is handmatige bediening van 
een brandwerende deur als toegangsdeur mogelijk 

• Toegangsautorisatie aan de kant van de gang buiten 
kantoortijden mogelijk

• Patiënten kunnen de praktijk gemakkelijk, automatisch 
en zonder barriéres verlaten

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/doorgangen

02

04

01 Het FST FLEX-schuifdeursysteem is goedgekeurd voor 
gebruik in de vluchtweg en het antipanieksysteem van 
de gemeentelijke apotheek Imst.

02 Maximaal toegangscomfort voor artsenpraktijken:  
TS 93-deurdranger

03 Automatische toegang, ook geschikt voor brand- 
werende euren: de ED 100-draaideuraandrijving

04 Zelfsluitende antipaniekdeur met schuifrails

05 Kwaliteit, gemak en design: TS 98 XEA-deurdranger 
voor toegangscomfort

http://www.dormakaba.be/zorg/doorgangen
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Veelzijdige toegankelijkheid

Hoe verkrijg je standaard 
barrièrevrije toegang?
Met ons uitgebreid portfolio  
van mechanische en automatische 
oplossingen

Hoe voldoet u efficiënt en op maat aan wettelijke toegan-
kelijkheidseisen. We ondersteunen ziekenhuizen, praktijken 
en alle andere gezondheidscentra met innovatieve  
producten en deskundige adviezen om de barrières in het 
dagelijks leven te slechten en zo instellingen te ontwerpen 
die patiëntvriendelijker zijn. 

Technologie die toegankelijkheid ondersteunt, is voor ons 
vanzelfsprekend. Daarom bieden wij een uitgebreid  
assortiment producten die innovatief, gebruiksvriendelijk 

en aantrekkelijk geprijsd zijn. Wij richten ons op uw speci-
fieke behoeften van uw instelling en gebruikers bij het  
selecteren van de juiste openings-/sluittechnologie. Het 
spreekt voor zich dat u voldoet aan normen en richtlijnen.

Brandwerende deuren worden al snel een barrière omdat 
kinderen, ouderen of gehandicapten vaak niet sterk  
genoeg zijn om ze zelfstandig te openen. Met onze 
oplossingen kunt u voldoen aan de gecombineerde eisen 
van brandveiligheid en toegankelijkheid. 

01
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Uw voordelen:
• Uitgebreid veelzijdig portfolio van innovatieve barrière- 

vrije producten
• Hoogwaardige, efficiënte oplossingen voor zowel 

eenvoudige als complexe toegankelijkheidsconcepten
• Innovatieve oplossingsconcepten volgens wettelijke 

normen en standaarden

Gebouwtypes:
Ziekenhuizen, medische centra, medische praktijken, rust-
huizen, tehuizen voor dementiepatiënten, psychiatrische 
verzorgingstehuizen, verpleeghuizen 

Toegankelijkheidstechnologie met een "hart“
Onze hartvormige nok zorgt voor een snel afnemende 
openingsweerstand, zodat kinderen, ouderen of gehandi-
capten moeiteloos deuren kunnen openen. Dit voldoet 
aan de aanbevelingen van DIN SPEC 1104 voor hand- 
matige sluitsystemen om de openingsweerstand in het  
2°- tot 60°-bereik met 40 % te verlagen.

Bijvoorbeeld in de vorm van onze bewezen intelligente 
EASY OPEN-technologie, waarmee bijvoorbeeld jonge, 
oude en fysiek gehandicapte mensen veel gemakkelijker 
deuren kunnen openen. Perfect voor toegankelijkheid  
conform DIN SPEC 1104 en DIN 18040. Vrijwel al onze  
glijarmdeurdrangers zijn ermee uitgerust.

Of het nu gaat om deurdrangers, draaideuraandrijvingen 
of nooduitgangen – wij ondersteunen u bij de planning en 
uitvoering tot en met de bediening met deskundig advies 
en een alomvattende service.

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/veelzijdig

01 Automatische deuropening met ED 250 voor snel en 
eenvoudig transport van ziekenhuisbedden

02 Maximaal toegangscomfort met EASY OPEN-tech-
nologie binnenin onze deurdrangers 

03 Aandrijving van grote zware deuren en automatische 
toegang tot behandelkamers: De ES 400 draai- 
deuraandrijving bij Universitair Ziekenhuis St. Pölten, 
Oostenrijk

02

03

http://www.dormakaba.be/zorg/veelzijdig
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Barrièrevrije toegang tot toiletten

Hoe zet u vrije toegang om  
in gevoel van zekerheid?
Met onze geautomatiseerde  
deursystemen

Specifieke ruimteindelingen voor toegankelijke, ruimte- 
besparende toegang tot toiletten bieden wij verschillende 
oplossingen die aan uw behoeften kunnen worden aan- 
gepast. Bijvoorbeeld met onze automatische, vrijwel 
geruisloze schuif- en draaideuraandrijvingen,  
respectievelijk voorzien van een miva wc-besturing.

Het binnengaan en buitenkomen van toiletten is bijzonder 
eenvoudig en betrouwbaar met onze schuif- en draai- 
deuraandrijvingen CS 80 Magneo, terwijl de "SoftMotion" 
technologie binnenin voor maximale veiligheid en  
gebruiksvriendelijkheid zorgt. Met één druk op de knop 
stoppen en openen ze onmiddellijk deuren. Ondersteunde 
toegang tot het toilet wordt verbeterd door het gebruik 
van de ED 100/250-draaideuraandrijving met de optio- 
neel verkrijgbare WC-upgradekaart voor gehandicapten. 
Deze functie wordt uitgevoerd door een uitschakelbare 
besturing die afzonderlijk voor de CS 80 Magneo-schuif-
deuraandrijving kan worden besteld.

01

02
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Uw voordelen:
• Eenvoudig toegangscomfort
• Meer privacy
• Stijlvol compact ontwerp met gestroom-   

lijnde contouren
• Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• Eenvoudige montage
• Modulair systeem

Kenmerken:
• Voor schuif- en draaideuren
• Geïntegreerde vergrendeling en optionele 

gesloten functie
• Optische vrij/bezet weergave
• Voor glazen, metalen en houten deuren

Gebouwtypes:
Ziekenhuizen, medische centra, medische 
praktijken, rusthuizen, tehuizen voor  
dementiepatiënten, psychiatrische  
verzorgingstehuizen

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt u 
terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/barrierevrij

01 CS 80 Magneo – de intelligente schuif-
deuroplossing, ook voor barriérevrije  
toegang tot toiletten

02 Een sterke eenheid: gestroomlijnd  
Contur-ontwerp, stil en veilig

03 Automatische opening met de ED 100/
ED 250-draaideuraandrijving met 
WC-besturing

03

http://www.dormakaba.be/zorg/barrierevrij
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Toegang bij spoedeisende situatie

Hoe kunt u onmiddellijke  
noodzorg inschakelen?
Met geautomatiseerde toegangs- 
en communicatieprocessen

De noodtoegang in ziekenhuizen is een belangrijk aspect 
van de toegangsbeveiliging van een faciliteit. Autorisatie- 
en toegangsrechten moeten snel en feilloos zijn. Bijvoor-
beeld bij spoedeisende hulpvraag. In dit geval moet u de 
controle en het overzicht behouden over de toegangs- 
rechten van personen en voertuigen. 

Bij ons kunt u er zeker van zijn dat alle relevante systeem- 
componenten op het juiste moment met elkaar samen-
werken: fysieke toegangscomponenten zoals slagbomen 
en deuren, vaste protocollen zoals het alarmeren van  
noodartsen en het inschakelen van deuren met systeem-  

01
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01 Voor snelle en betrouwbare toegangs- 
controle aan de barrière via directe  
voertuigherkenning 

Hoe blijft u altijd in controle?
Onze technici en consultants adviseren u op deskundige 
wijze en ondersteunen u persoonlijk bij de implementatie 
in uw bestaande infrastructuur. Zo bespaart u kosten, 
minimaliseert u fouten en stroomlijnt u uw processen. U 
kunt er dus op vertrouwen dat veiligheid en efficiëntie 
gecombineerd worden tot een sterke, betrouwbare 
alles-in-één oplossing, van uw centrale systeem tot 
componenten op de rand.

Uw voordelen:
• Efficiënte toegangscontrole voor tijdkritische  

noodroutines
• Meer veiligheid door naadloze controle van voertuigen in 

gevoelige gebieden
• Modulaire aansluitbare toegangssystemen voor snelle 

controle van patiëntendiensten en externe leveranciers

Gebouwtypes: 
Ziekenhuizen

componenten voor vluchtwegen. Transponders en 
langeafstandslezers werken als hoogwaardige, efficiënte 
identificatie- en communicatiemedia. In geautoriseerde 
voertuigen wordt de transponder op een afstand van 7 m 
als geautoriseerd herkend en wordt de slagboom  
geopend. Zo kunt u snel en veilig cruciale routines in 
gevoelige gebieden organiseren.

Ongeacht of het gaat om standalone of software- 
ondersteunde versies, in combinatie met uw bestaande  
systeem of als aangesloten componenten in ons  
algemene toegangsbeheersysteem, met de lange- 
afstandslezer kunt u de veilige toegang van voertuigen 
zoals ambulances met maximale efficiëntie controleren 
en tegelijkertijd uw beveiligingsprocessen naar behoefte 
beheren.

Systemen moeten snel en correct geïnstalleerd 
worden om perfect te kunnen functioneren. 
Alle onderdelen van dormakaba zijn ontworpen 
met het oog op installatiegemak, zodat ze 
eenvoudig, snel en betrouwbaar in gebruik kunnen 
worden genomen.  
De technologie is bewezen en ik vertrouw erop.

Voor gedetailleerde informatie 
over onze oplossingen en 
producten kunt u terecht op:  
www.dormakaba.be/zorg/spoed

http://www.dormakaba.be/zorg/spoed
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De functie, duurzaamheid en kwaliteit van deursystemen 
gedurende hun hele levensduur is van essentieel belang in 
gezondheidscentra. Vooral in sterk beveiligde zones, zoals 
operatiekamers, is een foutloze, gegarandeerde werking 
absoluut essentieel. Daarom bieden wij voor vele product-
sectoren onderhoudscontracten op maat aan, die u een 
snelle ondersteuning en reparatie garanderen – op elk 

moment van de dag. Ons serviceteam wordt bemand 
door ervaren, hooggekwalificeerde en getrainde service-
monteurs die u snel en betrouwbaar helpen. Indien u dat 
wenst, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 
dagen per jaar gebruikmaken van onze servicehotline en 
ons personeel kan vaak zelfs telefonisch effectieve "eerste 
hulp" verlenen. 

Service

Wat stelt u gerust? 
Onze uitgebreide diensten
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Ons serviceportfolio voor  
toegangssystemen en deurtechniek:

• Testen, inspectie, onderhoud
• Reparatie en foutopsporing
• Omschakeling en modernisering
• Flexibele ondersteuning en snelle 

reactietijden bij storingen
• Hulpdienst buiten de reguliere kantoor- 

uren
• Hoge beschikbaarheid van originele en 

ingekochte onderdelen van het eigen 
onderdelencentrum van dormakaba

• Advies over de naleving van de wettelijke 
aandrijvingsvoorschriften en veiligheids-
bepalingen 

• Onderhoud en reparatie van systemen 
van elke fabrikant

Ons dienstenportfolio voor  
elektronische toegang en gegevens:

• Deur- en systeemonderhoud
• Reparatie en foutopsporing
• Modernisering
• Advies over beveiligingsproblemen en 

toegangscontrole
• Advies over kwesties op het gebied van 

tijdmanagement
• Workshops voor systeemwijzigingen
• Advies bij het kiezen van reserve- 

onderdelen en vervangingen

Voor gedetailleerde informatie over 
onze oplossingen en producten kunt 
u terecht op:  
www.dormakaba.be/service

https://www.dormakaba.com/be-nl/service
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Succesverhaal: 
Onze toegangsoplossingen in het  
Ommelander Ziekenhuis  
Groningen te Scheemda,  
Nederland
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https://www.ruimtesinbeeld.nl
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Succesverhaal: 
Onze toegangsoplossingen in 
het IONA Wuppertal –  
verpleeghuis voor mensen met 
een beperking in Wuppertal, 
Duitsland
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We make access in life 
smart and secure
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Beveiligingsdeuren

Elektronische Toegang & 
Data

Glasbeslag en Mobiele 
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Mechanische Sluitsystemen
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Sleutelmachine Systemen

Automatische Schuifwanden

Services

Woningen

Spoorwegen

Industrie

GastverblijvenOnderwijs

Appartementen

Retail 

Utiliteit / Telecom

KantorenLuchthavens

ZorgFinanciële 
Sectoren

Overheid

2

De Klant Centraal
We richten ons te allen tijde op de behoeften van 
onze klanten, partners en gebruikers.

Nieuwsgierigheid
Voortdurend verkennen we trends ter inspiratie 
voor toekomstgerichte oplossingen.

Prestatie
We doen een extra stap om klanttevredenheid te 
garanderen en leggen de lat hoog als het gaat om 
beveiliging, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Moed
We zijn toegewijd aan het continu ontwikkelen van 
oplossingen die echte toegevoegde waarde 
genereren voor onze klanten en gebruikers.

Vertrouwen
Onze kern bedrijfswaarde staat in het midden van 
alles wat we doen. Klanten kunnen dus gerust zijn, 
wetende dat ze in goede handen zijn.

Onze kernwaarden

We make access in life 
smart and secure

We noemen het 
vertrouwde toegang

Ons Bedrijf

150
16,000

130
jaar ervaring

Meer dan 

werknemers

ISO 9001
Certificaat

2,000
octrooien

Meer dan  

landen

beursgenoteerd aan 
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Duurzaamheidsrapport
GRI Standaarden
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dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
België
T: +32 50 45 15 70
E: info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be

dormakaba Nederland B.V. 
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T: +31 88 352 33 33
E: info.nl@dormakaba.com 
www.dormakaba.nl

Deurtechniek Automatische deuren 
en beveiligingsdeuren

Elektronische  
toegang en data
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