Schindler Residential Package
Extra comfort voor een aangename sfeer

We Elevate

Schindler Residential Package
Wij maken van een gebouw een thuis
Zich thuis voelen betekent in perfecte harmonie zijn met uw omgeving.
Dankzij ons Residential Package kunt u van uw gebouw een rustige en
gastvrije ruimte maken. Het voorziet in extra veiligheid, design en
gemoedsrust bij verplaatsingen met de lift. Eenvoudige dingen die het
verschil maken.
Onze liften van Zwitserse makelij zijn ontworpen voor
een uitstekende ritkwaliteit en minimaal geluid. Voor
uw bewoners betekent dit naadloze mobiliteit zonder
klachten – zelfs niet in kamers naast de schacht.

De bewoners zullen de aangename sfeer die uw liften
oproepen, zeker en vast op prijs stellen. Ons pakket
zorgt voor beter ritcomfort, stille werking en meer
designopties.

Uw voordelen in een oogopslag
– Extra comfort en gemak voor de bewoners
– Extra veiligheids- en prestatiefuncties

Het pakket omvat:
Automatische terugkeer naar de hoofdverdieping
– Dankzij deze functie parkeert een liftkooi automatisch op de hoofdverdieping. Dit vermindert de wachttijden
voor de passagiers die zich vanaf de benedenverdieping verplaatsen, waardoor ze hun bestemming sneller en
comfortabeler bereiken.
Automatisch noodreddingsapparaat
– Dit apparaat voorkomt dat passagiers opgesloten raken in een lift tijdens een stroomonderbreking.
– Bij een stroomonderbreking beweegt en stopt de lift op de dichtstbijzijnde verdieping en zullen de deuren
opengaan om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.
Vooropenende deuren
– De liftdeur begint een beetje open te gaan net voordat de lift volledig stopt. Dit gebeurt reeds in de veilige
ontgrendelingszone zodat de deuren vlot openen. Deze functie verbetert de trafiekprestaties, waardoor de
passagiers sneller kunnen in- en uitstappen.

Andere beschikbare optiepakketten
Office

Easy Access

Healthcare

Damage Resistant

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment de diensten, het ontwerp en de specificaties van
het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot een
dienst of product, de specificaties ervan, de geschiktheid ervan voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit ervan of mag worden geïnterpreteerd als
een bepaling of voorwaarde van een dienst- of koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

