De Dynaco D-313 deur
voor retail
De nieuwe generatie snelloopdeuren

Uw beste troef
om uw
opslagruimte
af te sluiten

Minimale inbouwmaten voor een optimaal gebruik van uw
verkoopsruimte.
Een perfecte afdichting over de volledige omtrek van de deur,
wat luchtstromen beperkt.
Een snelle werking voor maximale productiviteit van uw medewerkers.

Scan deze QR-code en:
- Zie de deur in actie
- Ontdek de voordelen
- Vraag bijkomende informatie

www.entrematic.com

SNELHEID EN EFFICIËNTIE
PLAATSBESPARING
Een Dynaco deur neemt nauwelijks plaats in.
De zijgeleiders zijn slechts enkele centimeters
breed en kunnen ook ingewerkt worden in
sandwichpanelen. Het aandrijfsysteem bovenaan
kan desgewenst verborgen worden boven een
vals plafond. Zo benut u de beschikbare ruimte
optimaal als verkoopsruimte.

In de retail is tijd cruciaal. Een Dynaco deur
opent en sluit aan hoge snelheid. Zo sluit u de
opslagruimte af, zonder een barrière te creëren.
Uw medewerkers verliezen geen tijd met het
openen of sluiten van deuren. Op jaarbasis
bespaart u dat flink wat manuren, en zorgt u voor
een verhoogde productiviteit. Het zelfherstellend
karakter en het beperkte onderhoud van de deur
verzekeren een ononderbroken activiteit.

ENERGIEBESPARING

GEBRUIKSGEMAK

Een van de voornaamste redenen om een Dynaco
deur te plaatsen, is tochtwering. De snelle
werking van de deuren en de perfecte afdichting
voorkomen dat tocht vanuit de opslagruimte de
verkoopsruimte binnendringt. Zo kunnen uw
klanten winkelen in een aangename omgeving
en bespaart u tevens op uw energiefactuur.

Een Dynaco deur opent en sluit volledig
automatisch. Via een timer bepaalt u hoelang
de deur open blijft. Verschillende soorten
openingsbedieningen maken het leven van uw
medewerkers gemakkelijk: trekkoorden, radars
of infraroodcellen… U kiest de werkwijze die best
bij u past. Uw Dynaco deur werkt zo vlot, dat u
vergeet dat ze er staat.

In de retail is het belangrijk om stof, vuil en
ongedierte uit de verkoopsruimte te houden.
Daarnaast houdt u de opslagruimte liever uit
het zicht van uw klanten en uw klanten buiten
uw opslagruimte. Met een Dynaco deur zorgt u
voor een perfect afdichtende en mooi ogende
afsluiting.

Entrematic Belgium NV
Waverstraat 21 B 9310 Moorsel Belgium
Tel. +32 53 72 98 98 Fax +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com

www.dynacodoor.com

EXTRA ADVERTENTIERUIMTE
Een Dynaco deur is niet zomaar een onderdeel
van de infrastructuur. Via bedrukking van het
deurblad maakt u nuttig gebruik van deze
gigantische advertentieruimte. U trekt de
aandacht van uw klanten en biedt zelfs uw
leveranciers de mogelijkheid te adverteren… Zo
rendeert uw investering dubbel.

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial,
commercial, institutional and residential applications, including
sectional doors, loading bay equipment, high-performance doors,
residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and
automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated
expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company
in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and
installers.
Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.
Entrematic, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes,
are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or
companies within the Entrematic Group.
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