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Uw identiteit in de lift

Bijna al uw bezoekers maken gebruik van de lift in uw pand. De eerste ruimte,
na een eventuele receptie, waarin zij kennismaken met uw organisatie of
wooncomplex. En waarin zij staan te wachten… Het uitgelezen moment om
uw lift een rol in uw communicatie te laten spelen. Met Graphic Walls geeft
Schindler u de kans om een verrassende indruk op uw bezoekers te maken.
Bijvoorbeeld met een origineel ontwerp gebaseerd op uw huisstijlelementen,
zoals logo, kleurgebruik en typografie. Zo ondersteunt het interieur van uw lift
de visuele identiteit van uw organisatie.

Schindler Graphic Walls
– Een effectief communicatiemiddel
– Creëert een bijzondere ambiance
– Uniek en op maat gemaakt

Ook voor promotie of
een bijzondere ambiance

De voordelen van Graphic Walls zijn talrijk. Niet alleen bieden zij de mogelijkheid om uw lift de functie van huisstijldrager te geven, maar u kunt Graphic
Walls ook inzetten voor promotiedoeleinden. Of een sfeervolle ambiance
creëren zodat gasten in een horeca-etablissement een moment van ontspanning of afleiding ervaren. Een prettig interieur heeft invloed op ons gevoel
van welbevinden. Dat is de reden dat veel ziekenhuizen en verpleeghuizen
aandacht schenken aan interieurarchitectuur. Positieve afleiding en vermindering van stress ondersteunen het herstelproces van patiënten. Graphic Walls
kunnen bijdragen aan een vriendelijke en rustgevende leefomgeving.
En daarbij aan een gevoel van welbevinden van patiënten.

Over Schindler Liften
Schindler Liften is de expert voor de complete levenscyclus van alle typen
liften en roltrappen. Van het ontwerp en de installatie tot de service en het
onderhoud. Wanneer de tijd daar is, staat Schindler ook voor u klaar voor
deskundige modernisering.

Materialen en eigenschappen

Bijkomend voordeel van Graphic Walls is de geluidsisolerende werking als
wij het toepassen op dibond* voorzetwanden. De gebruikte folie heeft een
brandvertragende werking en is volledig krasbestendig door een speciale
transparante beschermlaag. U kunt Graphic Walls zowel gebruiken in
bestaande liften als in nieuwe liften. Naast de maattoepassing kunt u ook
een keuze maken uit een jaarlijks wisselende basiscollectie.

*Dibond
– Dibond is plaatmateriaal met een kunststof kern en een boven- en
onderlaag van aluminium.
– Dibond is vormvast, uv- en vochtbestendig en geschikt voor lange termijn.

Van ontwerp tot uitvoering

Schindler is een exclusieve samenwerking aangegaan met Homburg & Schoutsen,
de bedenkers van het concept Graphic Walls. Een partij die haar sporen
ruimschoots heeft verdiend op het gebied van grafische vormgeving.
Gedurende het proces werken de specialisten van Schindler en
Homburg & Schoutsen nauw met elkaar samen en bent u elk moment
verzekerd van de juiste expertise.
De eerste stap bestaat uit een uitgebreide intake om uw wensen te
inventariseren en de mogelijkheden te bespreken. Zowel op technisch,
praktisch als creatief vlak.
De tweede stap leidt tot de creatieve fase waarin het voor u unieke ontwerp tot
stand komt. Voordat het ontwerp definitief in productie gaat, ontvangt u eerst
een proefweergave op werkelijke grootte.
Wilt u het moment van mobiliteit ook benutten om liftgebruikers een moment
van beleving te geven? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
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Het moment van mobiliteit
benutten om liftgebruikers
een moment van beleving te geven.

