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Indgangen som Mobilitetshotspot
Royal Boon Edam er din servicepartner på alle områder inden for administration af mobili
tetshotspots, hvor vi tilbyder ekspertise, service og et komplet sortiment af indgangs
løsninger.
Med arbejdsmiljøer som i stigende grad er dyna
miske, er bygningens indgang blevet porten til en
besøgendes endelige destination. Hospitalets
indgang er første skridt til et godt helbred, ind
gangen til din daglige arbejdsplads er porten til
personlig tilfredsstillelse, lufthavns terminalen
er stoppet inden afslapning og hvile på en ferie,
shopping centrets indgang er porten til glæde
og ny garderobe.

Indgangen er der hvor den besøgende forlader
verden udenom og indlemmes i din verden. Det
er mobilitets hotspottet hvor besøgende med
forskellige destinationer krydser hinandens fod
spor og finder vejen til fremtiden.

Vision

Mission

I nutidens arbejdsmiljøer, som bliver stadigt mere
dynamiske og præges af stigende global mobi
litet, er der et øget behov for smarte og sikre,
men dog imødekommende indgangsløsninger.
Det er det, vi kalder “mobilitetshotspots”.

På grundlag af vores mangeårige erfaring er det
vores mission at udvikle verdens absolut bedste,
mest innovative og mest effektive indgangsløs
ninger, som er tilpassede, så de opfylder vores
kunders og deres kunders behov.
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Fokus På Vores Kunder Global Miljøbelastning
Royal Boon Edam er en global markedsleder
inden for indgangsløsninger. Vi har hovedkontor
i Holland, og gennem 140 års erfaring med in
geniørarbejde af høj kvalitet har vi opnået bred
ekspertise i styring af menneskestrømme gen
nem kontorbygninger, lufthavne, hospitalsfacili
teter, hoteller og alle andre typer af bygninger.
Vores fokus ligger på at levere en optimal op
level
se for vores kunder og deres kunder.
Gennem et samarbejde med dig, vores kunde,
hjælper vi med at fastlægge de nøjagtige krav
til mobilitetshotspottet i din bygning og udvikle
en løsning, der er tilpasset dig på tre hovedom
råder: bæredygtighed, sikkerhed og service.

Med et verdensomspændende distributionsnet
værk kan Boon Edam tilbyde sin erfaring hvor
som helst og når som helst. Vores produktions
faciliteter, som er baseret i Kina, Holland og
USA, gør det muligt for os at placere vores
produktion så tæt på vores markeder som muligt
og skabe kortere transportveje. Et netværk af
tyve datterselskaber i Europa, Asien og Nord-,
Syd- og Mellemamerika samt distributører i
mere end 55 andre lande forener Royal Boon
Edams globale ekspertise med indgående kends
kab til behovene på det lokale marked.
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Historie
Boon Edam blev grundlagt som et lille tømrer
værksted i Amsterdam i 1873 og fremstillede sin
første karruseldør i 1903. Gennem hele virksom
hedens tidlige historie forblev tømrerarbejdet
kernevirksomheden i firmaet, og der opstod en
stærk tradition for at lytte til og samarbejde med
kunder om at levere tilpassede løsninger.
Omkring 1940’erne var Boon Edam en frem
gangsrig virksomhed, som stadig var ejet af
sønnen af grundlæggeren. Da tredje generation
af Boon-familien ikke ønskede at videreføre
familieforetagendet, blev virksomheden over
taget af Huber-familien. Under deres ledelse
flyttede Boon Edam til byen Edam nordøst for
Amsterdam, hvor man udviklede et globalt dis
tributionsnetværk.

Her i det 21. århundrede er Boon Edam stadig en
familieejet virksomhed, nu med tredje generation
af Huber-familien ved roret. Vores virksomheds
kultur har i højere grad end nogensinde før fokus
på kundeønsker og -behov. I 2003 belønnede
dronning Beatrix vores drive og dedikering med
kongelig status, så vi nu kan kalde os Royal
Boon Edam.

Bæredygtige Bygninger i en Bæredygtig Verden
For at kunne bevare kloden til fremtidige gene
rationer må vi genoverveje den måde, vi har
indrettet vores samfund på. Traditionelle byg
ninger og byggemetoder tegner sig for en stor
samlet CO2-belastning og en kraftig miljøpå
virkning. Som familieforetagende finder vi det
vigtigt, at vores børn og deres børn får en chance
for at fortsætte vores arbejde. Vi er stolte over at
være den globale markedsleder med den mest
miljøvenlige indgangsløsning til dato: karrusel
døren. Men med et sådant udgangspunkt har vi
også et ansvar for at skabe bæredygtighed på
sigt.

Holdbare byggerier
		 i en holdbar
verden

Hvor det er muligt, bruger vi genbrugsmaterialer
eller genanvendelige materialer i produktionen
af vores indgangsløsninger. Eventuelle affalds
materialer indsamles og genbruges eller kasseres
på den mest miljøvenlige måde. I 2011 introdu
cerede vi en ny teknik til vores pulvermalingsan
læg, som bruger zirconium. Denne proces giver
samme kvalitative resultater, men langt mindre
påvirkning af miljøet. Mens affaldsmaterialerne
fra den traditionelle pulvermalingsproces skulle
bortskaffes med stor forsigtighed, kan man med
den nye teknik lede affald direkte ud i kloakken
efter pH-test uden skadevirkninger for miljøet.
Med vores erfaring med miljøvenlige indgangs
løsninger til byggebranchen kan vi desuden være
partner for dem, der sigter på at forbedre deres
bygningers bæredygtighed. Vi er i stand til at
levere nøjagtige oplysninger om vores karrusel
døres og sikkerhedsadgangsløsningers genan
vendelighed. Disse oplysninger kan bruges til at
opnå certificering af en bygning i henhold til mil
jømæssige standarder som LEED eller BREEAM.
Vores videnskabeligt udviklede software til be
regning af energibesparelser kan endvidere bere
gne de miljømæssige fordele ved en karruseldør
sammenlignet med traditionelle skyde- og sv
ingdøre. Ved hjælp af de mest relevante oplys
ninger om bygningen og lokale vejrdata fra
anerkendte vejrstationer kan programmet fore
tage en nøjagtig og detaljeret beregning for dine
forhold.

Bæredygtigt Bygningsdesign
Bygningsdesign kan i høj grad påvirke energi
forbruget og dermed ejeromkostningerne for en
bygning. I varme klimaområder kan bakker, træer
eller andre bygninger skygge for den stærke
sol, der falder på bygningens vinduer. I køligere
klimaområder kan sydvendte vinduer indfange
enhver solstråle og udnytte dem som den ulti
mative varmekilde for brugerne af bygningen.
Desuden kan et mørkt tag blive op til 39 °C
varmere end et lyst tag, og en del af denne varme
overføres til rummet under taget. Sådanne enkle
betragtninger kan være med til at begrænse den
energi, der er nødvendig for at konditionere luf

ten i en bygning. Men når der er opnået et be
hageligt indendørsklima, forsvinder meget af
denne luft igen ud i omgivelserne. Så meget som
20-50 % af lufttabet i en velisoleret bygning sker
gennem og omkring vinduer og døre. Varme- eller
kølesystemer skal derfor arbejde konstant for at
kunne opretholde en jævn temperatur. Især døre
skaber et hul i bygningens skalkonstruktion, hver
gang nogen går ind i eller ud af bygningen, med
tab af store mængder konditioneret luft til følge.
Karruseldøre sikrer, at lufttabet er otte gange
mindre end for en almindelig svingdør eller
skydedør.

Karruseldøre
Karruseldørene blev opfundet sidst i det 19. år
hundrede for at holde sne, blæst og regn ude fra
bygningsindgange. Blandt de yderligere fordele,
som nævnes i Theophilus van Kannels originale
patent, er, at døren ikke længere kan blæse op,
og at den kan holde støj fra gaden ude. På det
tidspunkt blev der ikke lagt samme vægt på bæ
redygtighed som nu, og Theophilus van Kannel
kunne ikke forudse, hvilken betydning hans op
findelse ville få for CO2-belastningen fra byg
ninger.
Karruseldøre bygger på det enkle princip: altid
åben, altid lukket. På grund af de roterende dør
fløje kan folk komme ind, uden at bygningens
forsegling brydes. Og eftersom den kolde luft
udenfor ikke kan trænge ind og fortrænge den
konditionerede luft indenfor, kan der spares en
ergi til at konditionere den nye luft. På denne
måde kan en bygnings samlede CO2-belastning
reduceres markant.

Sikkerhed
og
Tilgængelighed
Sikkerhed og Tilgængelighed
Som mobilitetshotspot fungerer indgangen ikke
alene som indgangs- og udgangssted for besø
gende. Den er også det centrum, hvor forskel
lige grupper af mennesker administreres og om
nødvendigt adskilles. Mennesker passerer igen
nem dagen lang. Nogle skal have adgang til alle
områder af bygningen og andre kun til et begræn
set område. Såvel sikkerheden i de følsomme
områder af en bygning som de besøgendes per
sonlige sikkerhed skal kunne garanteres.
Styring af Menneskestrømmen Gennem
Bygningen
I den altid skiftende forretningsverden er den
traditionelle arbejdsdag fra 9-17 erstattet af
24-7-kulturen. Med sådanne nye arbejdsbetin
gelser er det vanskeligt at holde styr på, hvem
der er i bygningen, og hvor og hvornår, selv om
disse oplysninger er vitale i nødstilfælde.

Sikkerhedsdøre og sluser, hurtigsluser, trear
mede vendekors og passagesikringer aktiveres
alle på et godkendelsessignal fra et adgangs
kontrolsystem. Det betyder, at brugere først skal
scanne et identitetskort eller bruge et finger
aftryk til at få adgang til bestemte områder af
en bygning. De indscannede oplysninger fra hver
af de sikrede indgangsløsninger i en bygning kan
gemmes og analyseres med henblik på at fast
slå nøjagtigt, hvem der er i bygningen, og hvor
de befinder sig.
Når disse oplysninger indsamles over længere
tid, kan de bruges til at skabe et overblik over,
hvilke områder af en bygning der bruges mest,
og hvilken vej til disse områder der oftest benyt
tes. Med disse oplysninger kan der udarbejdes
specifikke service- og vedligeholdelsesplaner
samt målrettede forbedringer af rum og byg
ninger.

Service
fra koncept
til vedligeholdelse
Service
140 års erfaring har lært os meget om, hvad der
får et mobilitetshotspot til at fungere som øns
ket. Vi vil gerne dele denne viden med vores
kunder gennem personlig service, fra de aller
første faser af byggeprocessen til installation og
efterfølgende service og vedligeholdelse.

Design af den Perfekte Indgang
Byggevedtægter, sikkerhedsretningslinjer og krav
til hjælp til handicappede varierer fra land til land.
Vores lokale kontorer er fuldt opdaterede om de
seneste ændringer af de lokale lovbestemmelser
i dit område og kan yde rådgivning og support,
når der opstår spørgsmål af lokal art i forbindelse
med dit design.
Boon Edam kan tilbyde yderligere support un
der designprocessen. Vi har CAD-tegninger og
-specifikationstekster til alle indgangsløsninger,
og vi er desuden den første producent af karru
seldøre, som tilbyder BIM-objekter i Revit til vores
karruseldøre. Disse objekter findes til Tourniket,
Crystal Tourniket, Tournex og Duotour.

Produktion og Installation
Vores interne uddannelsesprogram, Boon Edam
University, er vores garanti for, at alle vores med
arbejdere er højt kvalificerede. Det er et krav til
vores installations- og vedligeholdelsesmedar
bejdere, at de løbende modtager undervisning,
så de holdes opdaterede om de seneste forbe
dringer inden for teknologi og indgangsløsninger.
De kan derfor løse de fleste uventede problemer
uden videre, så projekter kan fuldføres med så
få gener som muligt.

Service og Vedligeholdelse
Når hundred- eller tusindvis af besøgende passe
rer igennem indgangen hver dag, er det vigtigt,
at mekanismerne fungerer problemfrit. Regel
mæssig service og vedligeholdelse kan forhindre
uventede nedbrud af softwaren. Boon Edams
globale servicenetværk har erfaring med, hvilken
rolle lokale forhold spiller for slitage på dine ind
gangsløsninger, og kan tilbyde specialiserede
service- og vedligeholdelseskontrakter, som er
udarbejdet med de pågældende forhold for øje.
Administration af Livscyklus
Bygninger er designet til at kunne holde hele
livet, og det er vores indgangsløsninger også.
Kravene til indgange ændres imidlertid i takt med,
at vores arbejdsmåde og levevis ændres, regler
og bestemmelser opdateres, og teknologier ud
vikles. Boon Edam tilbyder en række serviceydel
ser, som sikrer, at indgangen følger udviklingen
og forbliver opdateret. Vores eftermontering
spakker opdaterer den teknologi, der knytter sig
til din indgang, til de seneste standarder for bære
dygtighed eller sikkerhedsbestemmelser. Disse
pakker består af et antal teknologiske forbe
dringer, som kan installeres særskilt eller kom
bineres til skræddersyede løsninger til enhver
bygning. Vi kan også rådgive om mere omfatten
de eftermonteringsprojekter i forbindelse med
ændringer, der griber ind i den måde, en bygning
bruges på, f.eks. opgradering af sikkerheden
eller forøgelse af indgangens kapacitet.

Vi er stolte
af vores historie
og spændte
på fremtiden
Niels Huber

Lourens Beijer

Mark Dingerdis

Graham Mabb

Bestyrelsen
Niels Huber
Lourens Beijer
Mark Dingerdis
Graham Mabb

Ejer og Chief Executive Officer Royal Boon Edam International B.V.
Chief Commercial Officer Royal Boon Edam International B.V.
Chief Technical Officer Royal Boon Edam International B.V.
Chief Financial Officer Royal Boon Edam International B.V.

Australien
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Rusland

Boon Edam Australia Pty Ltd.

Boon Edam Entrance Technology (India)

Boon Edam Middle East FZE

Boon Edam LLC
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Belgien
Boon Edam BVBA
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Sydøst Asien

Royal Boon Edam International B.V.

Boon Edam South East Asia Sdn. Bhd.

Boon Edam Ireland Ltd
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Danmark
Boon Edam Denmark
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Italien
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Boon Edam S.A.S.
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Boon Edam Nederland B.V.
T +31 (0)299 38 08 08
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Boon Edam B.V.
T +31 (0)299 38 08 08
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Storbritannien
Boon Edam Ltd.
T +44 (0)1233 505 900
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Sverige

T +33 (0)1 30 11 05 05

Kina
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Co. Ltd.

Boon Edam Global Export B.V.
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Hong Kong
Boon Edam Hong Kong Ltd.
T +852 2793 1810

www.boonedam.cn

www.boonedam.nl

Boon Edam Sweden AB
T +46 (0)875 360 30

www.boonedam.com

www.boonedam.se

Tyskland

Norge

Boon Edam GmbH

Boon Edam Inc.

Boon Edam AS

E info@boonedam.de

T +1 910 814 3800

T +47 (0)671 033 40
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www.boonedam.no

E info@boonedam.hk
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USA
Boon Edam Inc.
T +1 910 814 3800
E sales@boonedam.us
I

www.boonedam.us

Boon Edam arbejder efter et princip om kontinuerlig udvikling og forbedring og forbeholder sig derfor ret til til hver en tid at ændre design og detaljer.
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