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Pachetul Mobilitate Schindler 
Facilităm deplasarea pentru dvs. 
și chiriașii dvs.

Păstrați valoarea proprietății și a ascensorului dvs. evitând costurile 
rezultate din reparații. Cu Pachetul nostru de Mobilitate puteți proteja 
ascensorul și puteți evita pagubele datorate relocării. 

În clădirile rezidențiale și comerciale, mobilitatea este o 
parte a vieții de zi cu zi. Indiferent că transportați 
aparate de uz casnic, biblioteci sau mobilă de birou în 
clădirile comerciale, ascensoarele dvs. vor fi folosite 
intens

Totuși, în graba mutărilor, utilizarea atentă a 
ascensoarelor este deseori uitată. Pachetul nostru 
practic de Mobilitate se va asigura că totul rămâne 
intact.

Pachetul include:

Copertine de protecție pereți și podea 

 – Copertine de protecție cu absorbție a impactului pentru pereții cabinei, făcute din materiale rezistente la foc. 
Film transparent care protejează panoul de comandă. Stâlpi telescopici extensibili pentru instalarea ușoară 
a copertinelor de protecția a ascensorului. Protecție premium a podelei cu materiale din cauciuc. Toate 
componentele sun livrate într-un sac de transport practic și robust.

Opțiunea rezervare

 – Rezervarea cabinei printr-un întrerupător cu cheie, astfel încât să rămâneți la etajul dorit cu ușile deschise  
 – Experimentați încărcare și descărcare eficiente, care protejează ascensorul, pentru un transport relaxat și rapid

Semnalizări

 – Comunică informații esențiale despre deplasare celorlalți pasageri. Afișează semnalizări de notificare clare în 
cabină și pe panourile de palier

Protecție prag 

 – Face încărcarea și descărcarea un proces lin și eficient 
 – Acoperă pragul dintre ușile cabinei și palier

Beneficiile dvs. dintr-o privire

– Cabina și ușile de palier sunt protejate de zgârieturi și alte avarii
– Opțiunea „rezervare” vă oferă prioritate și deplasare mai ușoară și mai sigură
– Copertinele de protecție pot fi instalate repede și ușor
– Aceste sunt făcute din materiale rezistente și pot fi utilizate de mai multe ori 

Rezidențial Penthouse

Birouri/ Sector Comercial Easy Access

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.

Sector medical Hotel

Securitate Rezistență la deteriorare

Alte opțiuni disponibile


