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Schindler Easy Access Pakket
Mobiliteit zonder barrières

Toegankelijkheid staat voor onbeperkt gebruik van gebouwen en
installaties, ongeacht eventuele beperkingen. Onze liften met het Easy
Access pakket bieden toegankelijke mobiliteit voor alle passagiers.
We bieden een breed scala aan speciale bedieningstableaus en accessoires voor passagiers en bezoekers
met beperkte mobiliteit.

Dit omvat eenvoudig herkenbare grootvlak drukknoppen met braille en een synthesizer voor gesproken
standaanwijzing om slechtzienden en ouderen te helpen bij hun oriëntatie.

Uw voordelen in één oogopslag
– Rolstoelgebruikers kunnen obstakels detecteren door de spiegel in de cabine
– Een synthesizer voor gesproken standaanwijzing helpt slechtzienden en ouderen bij hun oriëntatie
– Eenvoudig herkenbare grootvlak drukknoppen met braille voor eenvoudige keuze van de juiste verdieping

Het pakket bevat:
Contrasterende drukknoppen met braille
– Contrasterende (zwartgekleurde) grootvlak drukknoppen met opliggende symbolen en braille. In het
cabinetableau is de drukknop voor de hoofdstopplaats voorzien van een groene ring.
Spiegel over volledige cabinehoogte
– De cabine is voorzien van een spiegel over de volledige hoogte zodat rolstoelgebruikers obstakels tijdig
opmerken bij het uitrijden.
Veilige handleuning
– Leuning gemonteerd tegen de cabinewand voor verbeterd comfort en veiligheid. De leuning is vervaardigd uit
roestvast staal om allergische reacties en ophoping van stof te voorkomen.
Spraakaankondiging
– Een synthesizer wordt onzichtbaar in de cabine geplaatst waarmee een menselijke stem de aankomstverdieping
aankondigt, ter verbetering van de oriëntatie van slechtzienden en ouderen.

Andere beschikbare optiepakketten
Residential

Healthcare

Office

Easy Access Basic

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de diensten, het productontwerp en de specificaties te
allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot
een dienst of product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige
service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

