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Moderne tuincentra worden meer en meer retailcentra. Door die ontwikkeling gaan klanten hun
wensenpatroon ook aanpassen. De klant van
vandaag en morgen verwacht een decor dat
uitnodigt om te funshoppen. Te beginnen bij een
uitnodigende entree. Met automatische deuren
kunt u uw klanten op een moderne manier welkom
heten. Geen betere entree dan het openschuiven
van de deuren. En ook bij het verlaten van uw
tuincentrum – met volle kar – draagt een
automatische deur bij aan de kwaliteitsbeleving
van uw winkelcentrum. Welke toeleverancier staat
voor u klaar om uw eisen en wensen te vertalen in
een optimale Entree? MeerDeur. Onze naam zegt
het al: we zijn een leverancier die ook uw Entree
meerwaarde geeft.
Geen twee entrees zijn gelijk. De maatvoering
verschilt, de bouwkundige eisen kunnen variëren.
Belangrijk om te weten dat MeerDeur het gehele
traject in één hand kan houden. Van het ontwerp
en de engineering tot en met de plaatsing van uw
deur. U bent dus verzekerd van maatwerk. En van
een grote keuzevrijheid in systemen. MeerDeur
heeft een eigen productie-unit, berekend op de
productie van elk type deur. Met gebruikmaking
van aluminium profielen krijgt uw deur vorm.

Heet uw klanten automatisch welkom!
De toegankelijkheid en het gemak vragen om innovatieve oplossingen.
Oplossingen zoals de Gatemaster® Excel elektronische aandrijvingen.
Zeker voor klanten met een winkelwagen, een kinderwagen, een rolstoel of
een scootmobiel is een automatische deur een uitkomst. U bepaalt zelf de
instelling van de aandrijving: tot hoe ver moet de deur openen? En hoe lang?
Deze en andere opties kunt u eenvoudig instellen op het gebruiksvriendelijke
bedieningspaneel.
Veilig en bedrijfszeker
Die efficiency gaat hand in hand met maximale veiligheid: veiligheidssystemen
detecteren zelf wanneer sluiting niet mogelijk is. Dankzij de automatische
omkeerinrichting keert de deur weer terug naar de open positie. Vervolgens
stuurt de microprocessor de deur voorzichtig naar de positie waar deze het
obstakel heeft gedetecteerd. De volgende sluitcyclus opereert de
Gatemaster® Excel op halve snelheid, om nogmaals te kunnen controleren of
de veiligheid is gewaarborgd. MeerDeur levert uw automatische deur
desgewenst met nog meer veiligheidsopties.

Bedrijfszeker en duurzaam
De Gatemaster® Excel staat bekend om de hoge mate van bedrijfszekerheid. Standaard krijgt u een jaar garantie. En door een servicecontract
af te sluiten, blijft de veiligheid en betrouwbaarheid ook op langere termijn
gewaarborgd. Met een Gatemaster aandrijving heeft u daarom zekerheid
voor jaren. De automatische systemen zijn berekend op jarenlang gebruik.
En, ook niet onbelangrijk, kunnen tegen een stootje.
Een partner die uw sector kent
Het is plezierig samenwerken met MeerDeur. We zijn een partner die z’n
afspraken nakomt en die ook een gezonde dosis flexibiliteit inbouwt, om
veranderingen in de planning goed te kunnen opvangen. U zit altijd aan tafel
met een adviseur die verstand heeft van zaken. Uw zaak. Wilt u een keer
vrijblijvend kennismaken? Bij MeerDeur staat de deur altijd open.
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