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Pachetul Schindler Penthouse 
Acces direct și sigur

Pachetul nostru Penthouse adaugă confort și calitate vieții oricărui 
apartament de tip penthouse. Nivelul ridicat de confort și securitate va 
oferi locatarilor și vizitatorilor acestora acces direct la etajul dorit.

Cu pachetul penthouse, locatarii au mereu controlul 
accesului. Datorită întrerupătorului cu cheie din 
ascensor, pot ajunge acasă discret și în siguranță. Iar cu 
opțiunea controlul accesului vizitatorilor, pot să își 
întâmpine musafirii direct în apartament. 

Vizitatorii intră pur și simplu în ascensor la parter și își 
aleg etajul de destinație. Locatarii apartamentului 
penthouse primesc un semnal acustic și vizual, pe care 
apoi îl confirmă pentru a primi oaspeții.  

Pachetul include:

Controlul vizitatorilor

 – După ce oaspeții au intrat în lift și au selectat etajul, locatarii vor primi un semnal vizual și acustic. Ascensorul nu 
urcă în apartament până ce nu se acceptă solicitarea vizitatorului.

Gong sosire

 – Pentru o mai bună orientare, un semnal audio va anunța pasagerii când ascensorul ajunge la etajul corect. 
Semnalul audio poate fi instalat atât în interiorul, cât și în afara cabină.

Acces la întrerupător cu cheie

 – Doar locatarii pot lua ascensorul direct până la apartamentul penthouse. Trebuie doar să introducă cheia în 
panoul de control și ajung direct la etajul dorit. Ascensorul nu va ajunge la etajul penthouse fără cheie. 

Plasarea tabloului de control pentru păstrarea confidențialității 

 – Panoul de comanda este plasat la un etaj cu acces liber. Acest lucru le permite tehnicienilor noștri de service să 
aibă acces în orice moment, fără a-i deranja pe chiriași. Panoul de comandă al ascensorului este la alt etaj decât 
cel unde este apartamentul penthouse, unde accesul este nerestricționat, astfel încât lucrările de întreținere să 
nu afecteze intimitatea locatarilor.

Acces cu cheie pentru urgențe

 – Pentru situații de urgență, pachetul penthouse include un seif cu cheie (key safe), care se află în afara clădirii, 
care oferă acces de urgență.

Beneficiile dvs. dintr-o privire

- Locatarii controlează ascensorul în siguranță din apartamentul penthouse
- Locatarii pot primi oaspeți direct în apartament
- Confidențialitatea este asigurată deoarece controlul ascensorului și cheia se află în afara apartamentului

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.
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