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Automatiserade grindar

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här

Sällan har så många nordbor behövt jobba från hemmet samtidigt. Vi tänker
på alla som har drabbats direkt eller indirekt av covid-19, och hoppas att du
och din familj mår bra. FAAC Nordic AB har självklart vidtagit åtgärder för att
vårt team i Perstorp på ett säkert sätt ska kunna jobba på som vanligt. Vårt
fokus är att du och dina kunder ska få service, support och leveranser precis
som det brukar vara.

Våren kommer – trots allt

FAAC utvecklar och tillverkar sedan mitten av 60-talet automationslösningar
för grindar. Behovet av drivutrustning för grindar ökar för varje år, inte minst
genom ett ökat säkerhetstänkande. Vi har därför ett noggrant utvalt sortiment
av lösningar för villagrindar som passar det nordiska klimatet. I vårt breda
sortiment kan du vara säker på att hitta något som passar dina
förutsättningar oavsett om det gäller villagrindar eller stora industriportar.

Tryggt hem oavsett var du befinner dig!

Sedan vi installerade motorer till vår grind känner vi oss mycket säkrare, av flera anledningar
säger Jens Henrik Ringsbo. Dels kan barnen och hunden leka fritt på tomten och dessutom
är det stängt och låst när vi inte är hemma.
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Beprövade och slitstarka
3 miljoner levererade motoriseringar
sedan 60-talet.
Produkter anpassade för nordiskt
klimat.
Lager och anpassning i Perstorp.
Tillverkning i Italien. DAAB-produkter
tillverkas i Sverige.
Vårt lager är välfyllt och vi har
leveranser från Italien varje vecka.
Vår support och service finns i
Perstorp och fungerar utan
störningar.
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