
Wij zijn voor u de
optimale partner.

Planning
Modernisering “ja of nee”, “nu of later”. Onze vakmen-
sen geven u graag advies over de optimale oplossing
voor uw installatie. U kunt ons bellen of via internet
contact met ons opnemen. Wij bezoeken u uiteraard ook
graag op locatie. Op elk gewenst moment.

Schindler Modernisering
Een nieuwe toekomst voor uw lift.
Onze oplossing voor vernieuwing.

Op locatie betekent voor ons overal.
Ook bij u.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:

www.schindler.com
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S.A. Schindler N.V.
Bronstraat 15
B - 1060 Brussel
Tel.: +32 2 535 82 11
Fax: +32 2 535 82 82

www.schindler.com

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4 - Postbus 28501
NL - 2502 KM Den Haag
Tel.: +31 70 38 43 700
Fax: +31 70 38 03 032
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Wilt u het beste uit uw lift halen?
Lees dan snel verder.

Aanbieding op maat
Is uw oude, vertrouwde lift inmiddels aardig op leeftijd?
Moet de installatie gedeeltelijk of helemaal worden
gerenoveerd? Dan hebben wij de juiste aanbieding
voor u: we moderniseren uw lift, absoluut doelgericht,
geconcentreerd op het noodzakelijke, uitermate flexibel,
binnen korte tijd en met weinig geluid. Een investering in
de toekomst die loont.

Geraffineerde oplossing
In de loop der tijd nemen onderhoud, reparaties en daar-
mee de exploitatiekosten van een lift toe. De slijtage wordt
steeds duidelijker. Een natuurlijk proces dat wij met onze
modernisering omkeren. Wij passen de laatste technische
innovaties toe op uw installatie. Daarbij passen we de
mechanische delen tot op de millimeter nauwkeurig aan de
aanwezige installatie aan. Een overtuigende oplossing.

Nieuwe veiligheidsvoorschriften
Tegenwoordig gelden niet alleen voor nieuwe, maar ook
voor bestaande installaties strengere veiligheids voorschrif-
ten. EN 81-80 (SNEL, Safety Norm for Existing Lifts) is de
naam van de Europese richtlijn waaraan zelfs goed onder-
houden oudere installaties moeten voldoen. Een zinvolle
stap ter verhoging van de veiligheid.

Vele voordelen
Als u uw liftinstallatie tijdig moderniseert, heeft dat een
groot aantal voordelen voor alle betrokkenen, eigenaren,
beheerders en passagiers:
– Meer veiligheid
– Hoge betrouwbaarheid
– Efficiënt bedrijf
– Meer ritcomfort
– Lager energieverbruik
– Modern kooi-ontwerp
– Inachtname van de normen
–Waardestijging van het onroerend goed

Deskundig advies
Voor het wat, wanneer en hoe van modernisering van
een liftinstallatie is de gerichte analyse van een specialist
nodig.

Wij geven u graag advies, omdat wij beschikken over de
gefundeerde know-how en de jarenlange ervaring die nodig
is voor een optimale beslissing.
Wij kennen uw lift en weten welke modernisering geschikt
is voor uw installatie: vernieuwing door middel van toebe-
horen, afzonderlijke componenten en pakketoplossingen,
of door middel van inbouw van een complete vervangende
installatie. Aarzel niet en bel ons.
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Wij maken betrouwbaarheid zichtbaar.
Overtuig uzelf.

Schindler Modernisering heeft voor elke lift de opti-
male oplossing. De volgende componenten kunnen
worden vernieuwd, met vele voordelen ten opzichte
van de bestaande installatie:

Aandrijving
– Kleiner, lichter, sterker, efficiënter
– Minder geluid, milieuvriendelijker
– Lager energieverbruik
– Meer ritcomfort
– Grotere stopnauwkeurigheid
– Meer veiligheid

Besturing
– De modernste elektronica
– Hoger prestatievermogen
– Eenvoudige bediening
– Hogere beschikbaarheid van de installatie
– Preventief opsporen van storingen

Mechanisch materiaal
– Railbevestiging, geleidingsrails, kabels, buffers, enz.
– Verhoging van de veiligheid

Deuren
– Meer veiligheid
– Meer transportcapaciteit
– Meer comfort (automatisch openen van deuren)

Liftkooi
– Optimale benutting van de ruimte
– Modern design op basis van uw eigen wensen
– Meer comfort (bijv. leuningen, spiegels, verlichting)
– Voorkomen van vandalisme

Tableaus
– Eenvoudige bediening
– Aanpassingen voor mindervaliden
(bijv. intercom, brailleschrift, visuele en akoestische
bevestiging van de oproep)
– Vlak en snel in te bouwen
– Verschillende oppervlakken

Veiligheid
– Veiligheidscomponenten conform de laatste voorschriften
– Laatste innovatieve “upgrades”

Tegengewichten
– Flexibel en snel in te bouwen
– Conform de laatste voorschriften

Accessoires en kits
– Breed scala van individuele oplossingen
– Verhoging van functionaliteit, veiligheid, comfort en
beschikbaarheid
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Niet de weg telt, maar het doel.

Minimaal
Schindler Modernisering vindt plaats waar het nodig is.
De meest recente technologie laat zich perfect inpassen in
de bestaande installatie, tot op de millimeter nauwkeurig.
Flexibele en modulaire verbindingen zorgen ervoor dat er
geen of slechts minimale aanpassingen aan het gebouw
nodig zijn.

Comfortabel
Dankzij Schindler Modernisering voldoet uw installatie aan
de laatste veiligheidsvoorschriften. Tijdens de rit geniet u
optimale bescherming, u kunt de lift makkelijker bedienen
en u beschikt over meer comfort.

Economisch
Schindler Modernisering verloopt doelgericht. De aanwezige
installatie wordt zo min mogelijk gewijzigd. Te ver-vangen
componenten worden in korte tijd gemonteerd. De moder-
nisering verloopt voor de bewoners haast ongemerkt.

Optimaal
Met Schindler Modernisering krijgt u de optimale oplossing
voor elke lift, ongeacht de ouderdom ervan. Wij bieden u
het hele palet: van kleine verbeteringen in toebehoren tot
een complete vervangende installatie, ook in het kader van
renovaties of bestemmingswijzigingen van gebouwen.
U zult van het resultaat genieten, op korte en lange termijn..


