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Pachet Schindler Clădiri Rezidențiale  
O clădire în care te simți ca acasă

Să te simți acasă înseamnă să fii în perfectă armonie cu mediul tău. Pa-
chetul nostru rezidențial vă ajută să faceți din clădirea dvs. un spațiu 
calm și primitor. Oferă siguranță suplimentară, design și liniște atunci 
când călătoriți cu liftul. Lucruri simple care fac toată diferența.

Ascensoarele noastre cu motoare elvețiene sunt 
proiectate pentru o calitate excelentă a deplasării și 
zgomot minim. Pentru rezidenții dvs., asta înseamnă o 
mobilitate perfectă, fără reclamații - nici măcar din 
camerele de lângă ascensor.

Locatarii vor aprecia atmosfera plăcută pe care 
ascensoarele noastre o evocă. Pachetul nostru oferă un 
confort sporit de călătorie, operare silențioasă și mai 
multe opțiuni de design.

Acest pachet include:

Revenire automată la etajul principal

 – O funcție prin care cabină rămâne automat la etajul principal, reducând timpul de așteptare pentru pasagerii 
care se deplasează de la parter, ajutându-i să ajungă acasă mai repede și în condiții confortabile 

Dispozitiv de salvare automată în caz de urgență

 – Acest dispozitiv împiedică prinderea pasagerilor în interiorul ascensorului în timpul unei pene de curent
 – La întreruperea alimentării, ascensorul se mișcă încă, pentru a se opri la cel mai apropiat etaj și apoi ușile se vor 
deschide pentru a asigura siguranța pasagerilor

Funcție de pre-deschidere a ușilor

 – Ușile ascensorului încep să se deschidă ușor înainte ca acesta să se oprească complet. Această caracteristică 
îmbunătățește performanța traficului, permițând pasagerilor să intre și să iasă mai repede.

Panou de comandă elegant pe toată înălțimea cabinei 

 – Panoul de comandă elegant și atractiv îmbunătățește designul interior al ascensorului dvs. 

Beneficiile dvs. dintr-o privire

– Confort adițional și comoditate pentru locatari
– Opțiuni elegante și moderne de design interior
– Funcții suplimentare de siguranță și performanță

Această publicație este numai pentru scopuri informative generale și ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica serviciile, designul și specificațiile produsului. 
Nici o afirmație inclusă în această publicație nu trebuie interpretată ca o garanție sau o condiție, exprimată sau implicită, privind orice serviciu sau produs, specificațiile 
sale, adecvarea sa pentru un anumit scop, vandabilitatea, calitatea sa, sau ca un termen sau o condiție a vreunui contract de servicii sau de cumpărare pentru produsele 
sau serviciile incluse în această publicație. Pot exista diferențe minore între culorile tipărite și culorile reale.

Mobilitate Penthouse

Birouri/ Sector Comercial Easy Access

Sector medical Hotel

Securitate Rezistență la deteriorare

Alte opțiuni disponibile




