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Schindler Residential Pakket
Extra comfort voor een 
aangename sfeer

Zich thuis voelen betekent in perfecte harmonie zijn met uw omgeving. 
Ons Residential Pakket helpt u om van uw gebouw een rustige en gast-
vrije plaats te maken. Het biedt extra veiligheid, design en gemoedsrust 
bij het reizen met de lift. Simpele dingen die het verschil maken.

Onze in Zwitserland ontworpen liften zijn bieden een 
uitstekende rijkwaliteit bij minimaal geluid. Voor uw 
bewoners betekent dat comfortabele mobiliteit zonder 
klachten, ook niet vanuit ruimtes naast de schacht. 

Bewoners zullen de prettige sfeer die onze liften 
oproepen waarderen. Ons pakket biedt meer comfort, 
verhoogde prestaties en verbeterde veiligheid. 

Het pakket bevat:

Automatische terugloop naar de hoofdstopplaats
 – De cabine parkeert automatisch op de hoofdstopplaats, waardoor wachttijden voor passagiers vanaf de begane 
grond afnemen en zij hun bestemming sneller en comfortabeler bereiken. 

Vroegtijdige deuropening
 – De liftdeuren beginnen te openen zodat de cabine arriveert in de openingszone, vlak voordat de lift volledig is 
gestopt. Deze optie verhoogt de vervoerscapaciteit, doordat passagiers sneller in- en uit kunnen stappen. 

Automatisch evacuatie bij spanningsuitval

 – Deze voorziening voorkomt dat passagiers tijdens een stroomstoring in een lift opgesloten raken. Bij een 
stroomstoring beweegt de lift naar de dichtstbijzijnde verdieping en parkeert daar met geopende deuren om de 
veiligheid van de passagiers te garanderen.

Uw voordelen in één oogopslag

– Extra comfort en gemak voor bewoners
– Verbeterde veiligheid 
– Opties voor verhoogde prestaties

Andere beschikbare optiepakketten

Healthcare Easy Access

Office Easy Access Basic

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 
service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren. 


