Vill du få det mesta av din hiss?
Läs vidare.

Skräddarsydda lösningar
Börjar åren sätta sin spår på Er hissanläggning? Behöver
Ert system repareras, helt eller delvis? Då har vi den
perfekta lösningen för Er: Vi moderniserar Er hiss för att
möta just Era behov. Vi fokuserar på det som är viktigt,
med bästa ﬂexibilitet, snabbt och tyst. En värdefull
investering för framtiden.
Soﬁstikerad metod
Service, reparationer och följaktligen driftkostnader ökar
med tiden. Slitage och trasiga delar kan inte ignoreras.
Det är en naturlig process som vi kan bryta med modernisering. Vi uppgraderar Er hiss till den senaste på marknaden. Samtliga mekaniska komponenter kommer att
anpassas exakt till den beﬁntliga utrustningen. En
övertygande lösning.
Nya säkerhetskrav
I framtiden kommer säkerhetskraven att bli allt mer
stränga, både gällande beﬁntliga och nya hissar. Enligt de
Europeiska normerna, EN81- 80 (SNEL, Safety Norm for
Existing Lifts) kommer det krävas att äldre hissar blir
uppgraderade, även om de fungerar felfritt. Ett förnuftigt
sätt att höja säkerheten.

Ett ﬂertal fördelar
Att uppgradera hissen i tid ger Er en mängd fördelar för
alla inblandade – ägare, förvaltare och passagerare:
– förbättrad säkerhet
– överlägsen driftsäkerhet
– effektiv användning
– högre passagerarkomfort
– lägre strömförbrukning
– modern design hisskorg
– anpassad till standarder
– högre egendomsvärde
Professionell support
När, hur och vad man skall modernisera i en hissanläggning kräver djupanalys av en specialist. Vi erbjuder Er
support, vi har kunskap och lång erfarenhet för att göra de
rätta bedömningarna. Våra experter är väl förtrogna med
Er hiss, vi vet vad som är mest lämpligt för just Er
anläggning: Utbyte av tillbehör eller enstaka delar,
paketlösningar eller installera att helt nytt system. Tveka
inte, kontakta oss nu.
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Vi gör driftsäkerhet synlig.
Se själv.

Schindler modernisering innebär att vi har en optimal
lösning för alla hissar. Följande komponenter kan
ersättas och ge oräkneliga fördelar på Er beﬁntliga
hissanläggning:
Maskin
– mindre, lättare, kraftfullare, mer effektiv
– mindre ljud, miljövänligare
– lägre strömförbrukning
– högre passagerarkomfort
– bättre plannogrannhet
– ökad säkerhet
Styrsystem
– toppmodern elektronik
– högre kapacitet
– användarvänlig
– högre tillgänglighet
– förebyggande fel övervakning
Mekanisk utrustning
– gejd fästen, gejder, linor, vibrations element,
mm.
– ökad säkerhet
Dörrar
– förbättrad säkerhet
– ökad transport kapacitet
– överlägsen komfort (dörrar öppnar automatiskt)
Korg
– optimalt utnyttjande av utrymme
– modern design för att passa Ert behov
– mer komfort (till exempel, handledare, spegel, belysning)
– förebyggande av vandalism
Tryckknappar
– användarvänliga
– handikappanpassade (till exempel, talande våningsvisare,
Braille, ljus och ljud kvittering)
– smidig och enkel att installera
– ﬂera materialval
Säkerhet
– säkerhetskomponenter anpassade efter gällande normer
– den aktuellaste utvecklingen
Motvikt
– ﬂexibel och enkel att installera
– uppfyller gällande normer
Tillbehör och kits
– stort urval av tillbehör
– bättre funktionalitet, säkerhet, komfort och
tillgänglighet
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Det är inte resan som räknas,
det är målet.

Minimal
Schindler moderniserar det som är nödvändigt. Den nya
tekniken passar utmärkt till Er beﬁntliga anläggning, med
perfekt precision. Det krävs inga eller minimalt med
anpassningar av den beﬁntliga byggnaden tack vare det
ﬂexibla modul systemet.
Komfortabel
Schindler moderniserar Er anläggning enligt gällande
säkerhetsnormer. Ni får optimalt skydd, hissen blir mer
användarvänlig och mer komfortabel.
Ekonomisk
Schindler moderniserar stegvis. Förändringarna på Er
beﬁntliga anläggning hålls till ett minimum. Ersättningsdelar bytes snabbt. Förändringen sker i stort sett utan att de
användarna märker det.
Optimal
Schindler moderniserar för en optimal lösning för alla
hissar, oavsett ålder. Vi erbjuder Er ett komplett utbud av
tjänster – från mindre förbättringar till fullständigt utbyte
av anläggningen, även i samband med ändring eller
renovering av fastigheten. Ni kommer att uppskatta
resultatet direkt och lång tid framöver.
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