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Schindler Ultra UV en Ultra UV Pro
Betrouwbare en onzichtbare reiniging 
van leuningbanden

Leuningbanden van roltrappen en -paden zijn een oppervlak dat 
we bijna allemaal aanraken als we door steden en gebouwen 
reizen, ze zijn vooral belangrijk voor passagiers die extra 
ondersteuning en hulp nodig hebben bij hun mobiliteit. Daarom 
is het een essentiële taak om ze schoon te houden en om 
ophoping van bacteriën en virussen te verminderen. Schindler 
Ultra UV en Ultra UV Pro doen precies dat met een innovatief en 
effectief UV-C-lichtsysteem.

24/7 bescherming
Het automatische desinfectiesysteem elimi-
neert routinematig de bacteriën en virussen en 
garandeert een volledige en effectieve 
bescherming.

Low-profile systeem
Het apparaat wordt in de roltrap of rolpad 
geïnstalleerd om de veiligheid van passagiers 
te garanderen met een zeer eenvoudig 
installatieproces.

Energie-efficiënt
Dankzij het fysieke desinfectieproces met 
behulp van UV-C LED-lichttechnologie worden 
leuningbanden op een efficiënte en milieu-
vriendelijke manier gedesinfecteerd.

Veilig en groen
Fysieke desinfectie zonder schadelijke chemi-
caliën of resten van zware metalen op de 
leuningbanden of in onze afval- of 
watervoorzieningen.

Hoe werkt het?
Het Schindler Ultra UV-apparaat gebruikt kiemdodend 
UV-C-licht om de leuningbanden op korte afstand te 
behandelen. Dit beschadigt direct DNA1) en RNA2), de 
genetische materialen van bacteriën en virussen, 
waardoor hun snelle verspreiding wordt voorkomen. 
Dankzij het fysieke desinfectieproces met behulp van 
UV-C LED-lichttechnologie worden leuningbanden op 
een efficiënte en milieuvriendelijke manier 
gedesinfecteerd.

Het apparaat kan eenvoudig in de roltrap of rolpad 
worden geïnstalleerd om de veiligheid van passagiers 
te garanderen. De Schindler leuning Ultra UV-apparaat 
is een praktische oplossing om de snelle verspreiding 
van bacteriën en virussen te voorkomen.

Het Ultra UV Pro-apparaat werkt op dezelfde 
manier als het standaard Ultra UV-apparaat, 
maar heeft een hogere efficiëntie en biedt een 
nog hoger niveau van desinfectie.

Ultra UV

Ultra UV Pro
Hoog-efficiënte 
desinfectie

UV-C-licht is onzichtbaar. Het rode licht in de afbeelding dient als 
indicator voor de werking.1) DNA is de afkorting van deoxyribonu-
cleic acid. 2) RNA is de afkorting van ribonucleic acid. 
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Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de 
diensten, het productontwerp en de specificaties te allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie 
kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een dienst of 
product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden 
geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige diensten- of koopovereenkomst voor de producten of diensten in deze 
publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Opgericht in 1874, is Schindler één van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van liften, roltrappen en aanverwante diensten. Schindler’s 
innovatieve en milieuvriendelijke vervoers- en toegangssystemen bieden oplossingen voor de mobiliteit van een stedelijke samenleving.

- ISO 9001
- Europese richtlijn liften 2014/33/EU, bijlage XI (Module H)
- VCA
- KIWA CO2 prestatieladder
- Lean and Green
- Breeam

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met uw smartphone.

Schindler Liften BV
Verheeskade 4
2521 BN  Den Haag
T: 070 - 3843 700
E: info.nl@schindler.com
www.schindler.nl


