
Healing architecture 
voor iedere entree

Toepassingen 

voor uw 

entree



De entree van het ziekenhuis 
een prettige ontvangst 
en uw visitekaartje

Voordelen
 Gecombineerde voordelen – betere luchtkwaliteit en besparing op energiekosten door natuurlijke ventilatie
 Reductie van geluid – stille deuraandrijving en dempingstechnologie, geautomatiseerde akoustische isolatie voor  

 vermindering van geluidsoverlast
 Toegankelijkheid – eenvoudige toegang voor mensen met een beperkte mobiliteit
 Verlaging van energie kosten – intelligent klimaat design door gecontroleerd management van deuren en ramen,  

 afhankelijk van de temperatuur en toegangsfrequentie
 Maximale veiligheid – veilige rook- en warmte afvoer

Aanvankelijke situatie
Het beheren van de behoeften van verschillende gebruikers-
groepen bij de entree van het ziekenhuis gebied is een echte 
uitdaging. Enerzijds geeft de entree patiënten de eerste indruk 
van het ziekenhuis en kan zorgen voor een gemoedelijke ont-
vangst. Tijdens hun verblijf zien ze het entreegebied als het 
visitekaartje van het ziekenhuis.

Aan de andere kant wordt de ingang regelmatig gebruikt door 
personeel met wiens behoeften ook rekening moet worden 
gehouden. Deze omvatten het vervoer van patiënten, een be-
veiligde toegang voor specifiek personeel en het creëren van 
een motiverende werksfeer.

Oplossing
Van natuurlijke ventilatie tot geluidsreductie, ondersteuning 
van kwetsbare gebruikers, met behoud van hygiëne en discrete 
veiligheidsmaatregelen. GEZE begrijpt de fundamentele ken-
merken van een efficiënte voorziening die een geborgen sfeer 
creëren.
Gecombineerd interdisciplinair gebruik van onze producten 
stelt ons in staat een speciaal ontworpen pakket te creëren 
voor toegangsgebieden bij zorginstellingen. Dit pakket sluit aan 
op algemene uitdagingen met een vooraf geconfigureerde set 
aan systeemoplossingen die voldoen aan uw wensen en eisen. 



Het GEZE pakket voor 
dit scenario

Onze oplossing combineert een representatieve en functionele 
geautomatiseerde draaideur, naadloos geïntegreerd in uw 
gebouwbeheersysteem via GEZE Cockpit. 
De toegangsdeur, energiezuinig en biedt universele toegang 
en veiligheid, perfect geïntegreerd met intelligente ventilatie 
oplossingen om uw uitgebreide klimaatbeheersing concept 
te ondersteunen. Lawaai wordt geminimaliseerd dankzij het 
gebruik van onze GEZE ActiveStop, de onzichtbare deurdemper 
voor manuele deuren. 

Beschikbare pakketten bevatten:
ENTREE: PAKKET 1

ENTRANCE AREA: PACKAGE 2

GEZE TSA 325 NT
Automatic draaideur 
systeem voor maximaal 
comfort met een hoge 
toegangsfrequentie, 
diameter binnenzijde 
tot 3600 mm.

GEZE Slimdrive
Automatisch schuif-
deursysteem met lage 
montagehoogte en 
duidelijke design lijn 
voor glazen gevels met 
veeleisende en speci-
fieke ontwerpeisen.

GEZE Powerturn
De automatische 
draaideuraandrijving 
Powerturn heeft de 
mogelijkheid om grote 
zware deuren be-
trouwbaar en veilig te 
openen. Deze draai-
deur past perfect in 
elk ontwerp dankzij de 
lage hoogte van slechts 
7 cm.

GEZE TSA 160 NT
Electrohydraulische 
draaideuraandrijving 
gekenmerkt door een 
veilige bediening en 
tijdloos design.

GEZE Cockpit
Met GEZE Cockpit 
overbruggen we de 
kloof in gebouw au-
tomatisering met het 
eerste gebouw autom-
atiseringsssysteem 
voor slimme deur-, 
raam- en veiligheids-
technologie.

GEZE Cockpit
Met GEZE Cockpit 
overbruggen we de 
kloof in gebouw au-
tomatisering met het 
eerst gebouwbeheer-
systeem voor deur-, 
raam- en veiligheids-
techniek.

GEZE ActiveStop
De GEZE ActiveStop 
deurdemping 
maakt stil stoppen, 
voorzichtig sluiten 
en eenvoudig 
openhouden van 
deuren mogelijk.

GEZE Pendulo system
Het Pendulo systeem 
biedt een groot aantal 
elegante oplossingen.

GEZE Slimchain
Kettingaandrijving 
in fraai design voor 
meerdere toepassings 
mogelijkheden, 
optimaal geïntegreerd 
in het gevelontwerp 
dankzij het slanke 
ontwerp.

GEZE E 1500 N
De spindelaandrijving  
is compact en 
bijzonder geschikt 
voor zware 
deurbladen in gevel 
en dakconstructies 
bij veeleisende design 
eisen. 

CUSTOM CONCEPT OPLOSSING VOOR 
UW TOEPASSING

We staan natuurlijk voor u klaar om uw specifieke 
behoeften toe te passen op onze oplossingen.  De 
beschikbare pakketten zoals onderstaande beschreven 
kunnen worden aangepast aan uw wensen en eisen. 
We adviseren u hierbij graag voor de juiste oplossing.

Ontdek meer over onze producten op www. geze.nl



● Raamtechnologie
● Automatische deursystemen
● Deurtechnologiey

● Veiligheidstechnologie
● Digitalisatie 
● GEZE Solution

Gedurede de dag: regelmatige patient opnames

MAXIMUM VEILIGHEID
betrouwbare rook- en warmte afvoer

● GEZE Powerturn
● Emergency monitoring systeem

1

2

3

4

5

6

6

4

1 2 3 4 5

Gecombineerde 
voordelen
Betere luchtkwaliteit 
en besparing op 
energiekosten door 
natuurlijke ventilatie

● GEZE Slimchain

Vermindering geluid
stille 
deuraandrijving en 
dempingstechnologie, 
geautomatiseerde 
isolatie voor reductie 
van geluid

● GEZE Powerturn
● GEZE ActiveStop

Toegang voor iedereen
eenvoudige toegang 
voor personen met een 
beperkte mobiliteit

● GEZE Powerturn

Maximale toegang
zelfs in zeer drukke 
ruimtes

● GEZE TSA 325 NT
● GEZE Powerturn

Besparing op energie 
kosten
Intelligent klimaat de-
sisn waarbij deuren en 
ramen worden gecon-
troleerd, afhankelijk 
van de temperatuur en 
het aantal bezoekers

● GEZE Cockpit
● GEZE TZ 320

GEZE Benelux B.V. | Steenoven 36
NL-5626 DK Eindhoven | TEL  +31 (0)40 - 262 90 80 | WWW.GEZE .NL
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