Solução Residencial Schindler
Conforto adicional para um ambiente agradável
A Schindler reserva o direito de modificar as especificações, opções e dados técnicos. Todas as ilustrações são de título representativo.

Sentir-se em casa significa estar em perfeita harmonia com o ambiente.
A nossa Solução Residencial ajudá-lo-á a tornar o seu edifício num
espaço calmo e acolhedor. Proporciona segurança, design e tranquilidade
ao viajar de elevador. Coisas simples que fazem toda a diferença.

Os nossos elevadores de engenharia suíça são
projetados para oferecer excelente qualidade no
funcionamento e mínimo ruído. Para os residentes,
isso significa mobilidade sem reclamações – nem
mesmo em divisões próximas do poço.

Os residentes apreciarão o ambiente agradável que
os nossos elevadores proporcionam. A nossa solução
oferece maior conforto, operação silenciosa e
múltiplas opções de design.

Esta solução inclui:
Regresso automático ao piso principal
––Uma função em que a cabina para automaticamente no piso principal, reduzindo assim
o tempo de espera dos passageiros que viajam desde a entrada, permitindo chegar ao
destino mais rápido e confortavelmente.
Portas de pré-abertura
––As portas do elevador começam a abrir assim que chegam à zona de abertura, um
pouco antes do elevador parar. Este recurso melhora o desempenho do tráfego, permitindo que os passageiros entrem e saiam mais rapidamente.
Dispositivo de resgate de emergência automático
––Este dispositivo evita que os passageiros fiquem presos dentro do elevador durante uma
falha de energia. Em caso de falha de energia, o elevador move-se, para no piso mais
próximo e as portas abrem-se para garantir a segurança dos passageiros a bordo.

Os seus benefícios
– Conforto e conveniência adicionais para os residentes
– Funções extra de segurança e desempenho
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Solução Residencial Schindler
Transformar um edifício numa casa

