
Schindler Roltrappen en Rolpaden

Reiniging van roltrappen en rolpaden.
Schoon en efficiënt,
met minimaal oponthoud.
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Schindler neemt u deze zorg uit handen: de roltrap- en rolpadreinigings-
machines reinigen optimaal, zonder demontage.
Onderdelen toe aan vervanging? Schindler moderniseert ze. Zo heeft u één 
aanspreekpunt voor het totale onderhoud van uw roltrappen en rolpaden.

Vertrouw op een nette uitstraling en 
soepele werking van uw roltrap(pen) 
en rolpad(en) door zorgvuldige, 
professionele reiniging.

Reiniging van rolpaden
Schindler heeft de beschikking over de meest geavan-
ceerde reinigingsmachine op het reinigingsgebied voor 
rolpaden. Deze volautomatische machine zorgt in een 
zeer korte tijd voor een schoon rolpad, het visitekaartje 
in uw gebouw. De werking is eenvoudig:

1. De machine wordt aan het begin van een draaiend 
rolpad geplaatst, voor een deel op de paletten. 

2. De reiniging vindt plaats door vier contraroterende 
borstels met een zorgvuldig aangebracht duurzaam 
reinigingsmiddel. 

3. De sterke afzuiginstallatie zorgt ervoor dat het rolpad 
100% droog het rolpad weer inloopt. 

De reiniging kan door 1 reinigingsmedewerker worden 
uitgevoerd. Daarmee zijn de kosten voor rolpadreini-
ging een fractie van de ouderwetse methode.

Houd roltrappen en rolpaden up to date.
Al tientallen jaren maakt Schindler roltrappen en 
rolpaden. Het doordacht onderhoud van onze instal-
laties en onze hoog opgeleide serviceteams dragen bij 
aan de continuïteit en efficiency van uw bedrijf. Voor 
de modernisering van bestaande installaties hebben wij 
diverse moderniseringskits beschikbaar. Daarmee zorgt 
u snel, voordelig en efficiënt voor up to date roltrappen 
en rolpaden. Voor meer informatie neemt u contact op 
met de afdeling roltrappen van Schindler.

Reiniging van roltrappen
Bij de reiniging van roltrappen worden zowel de 
horizontale vlakken (trede) als de verticale delen 
(stootbord) gereinigd. Dit werkt als volgt:

1. De geavanceerde reinigingsmachine wordt op de 
stilstaande roltrap over een trede geplaatst.

2. Afhankelijk van de vervuiling wordt de juiste 
hoeveelheid duurzaam reinigingsmiddel op het 
borstelsysteem aangebracht.

3. Middels het keuzemenu werkt de machine 
vervolgens een automatisch programma af.

4. De gereinigde trede wordt door de machine volledig 
gedroogd zodat er geen water in de roltrap komt 

5. Na reiniging stopt de machine vanzelf.
6. Aansluitend wordt de machine hydraulisch op de 

volgende trede geplaatst. 

Dankzij de hydraulische zekering van de machine kan de 
reinigingsmedewerker ongewenste voorwerpen uit de 
treden verwijderen, zodat krassen worden voorkomen. 
Voor de reiniging hoeven we geen onderdelen te 
demonteren.

Reiniging van op- en afstapplaatsen. 
Reiniging van een roltrap of rolpad is niet alleen het rei-
nigen van de draaiende treden of paletten. Niet zelden 
zijn de op-en afstapplaatsen ontsiert door kauwgum of 
andere vervuiling. Deze delen worden aansluitend aan 
de treden-of paletreiniging met behulp van een stoom-
reiniger nauwgezet gereinigd, waarbij overtollig water 
direct weer wordt opgenomen.

Daarom zorgvuldige 
reiniging door Schindler
- minder kans op ongevallen dankzij optimale en 

‘droge’ reiniging

- vermindering slijtage en daardoor lagere kosten 
voor onderhoud

- frequente reiniging draagt bij aan de uitstraling 
van uw gebouw en is het visitekaartje van uw 
entree

- demontage niet nodig: weinig oponthoud, 
minimale kosten

- één contact voor uw totale onderhoud 
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www.schindler.nl

Vind meer informatie over 
Schindler producten.

Scan deze QR-code met uw smartphone, via gratis te 
downloaden scanner apps.

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4 
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM  Den Haag 

Tel. +31 (0)70 384 37 00 
Fax +31 (0)70 380 30 32 

info-nl@nl.schindler.com

Reiniging van roltrappen en rolpaden.
Schoon en efficiënt,
met minimaal oponthoud.




