Schindler Kabinemodernisering
En indbydende kabine
Lysere, flottere og venligere

Schindler Modernisering

En kabine - så god som ny.
Lige så individuel som din bygning.

Lysere, flottere og mere indbydende
Med Schindlers kabineindretning får din elevator øjeblikkeligt et nyt udseende.
Til vores kabiner bruger vi udelukkende førsteklasses materialer. Udover forskellige varianter
i rustfrit stål og glas, kan vi tilbyde mange forskellige farver og laminater i elegant udførelse.
Vælg mellem mange farver og overflader, og
tilpas elevatorens kabine til bygningens interiør.
Tilbyd dine gæster og kunder mere komfort
med en elevator, der simpelthen ser flot ud.
Betjeningspaneler i kabine- og på etager
Betjeningspanelerne skal være pålidelige og
sørge for en nem og enkel kommunikation
med brugeren. Ved fremstillingen af panelerne
sørger vi for topkvalitet. Det betyder forarbejdning af førsteklasses materiale, samt innovativ
teknologi, der garanterer lang levetid.
Skakt- og kabinedør
Døre fra Schindler er forsynet med el-styret
drift. Derved bevæger de sig imponerende hurtigt og med minimal støj. Den solide mekanik
sørger for jævn og rolig bevægelse. Løberuller
i topkvalitet, stabile føringer og en forstærket
dørramme garanterer lang levetid.
Med døre fra Schindler døre har du fået et perfekt synkroniseret kabine- og skaktdørsystem.
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Mere komfort
- Spejl på bag- og sidevæg
- Håndlister i forskellige materialer
- Dæmpning af kabinelys
- Adgangskontrol via kortlæser eller kode
- Informationsfelter
- Billedskærm til visning af præsentationer
eller tv
- Syntetisk tale
- Baggrundsmusik
- Automatisk videregivelse af nødkald
I gode hænder
Modernisering af bygninger er altid en kompleks opgave. Vi kender din elevator og kan
derfor yde en omfattende og kompetent
rådgivning. Lige fra første planlægningsskridt
til problemløs installation. Vi hjælper dig lige
fra starten.

Elegant betjeningspanel i hærdet glas
med berøringssensitive symboler

Glasportal indrammet af lister i
rustfrit stål

Automatisk indgangsdør i børstet
rustfrit stål, samt
rustfri stålramme

Moderne etageviser
over indgangsdøren

Elegant betjeningspanel i
hærdet glas med
berøringssensitive
cifre

Billedskærm bag
spejlet til visning
af præsentationer
eller tv

Kabineudstyr
Vægge: Børstet rustfrit stål
Loft: Poleret rustfrit stål med spotlys
Gulv: Grå kunst granit med sokkellister i rustfrit stål
Tavle: I hærdet glas
Option: Spejl og lige håndliste i rustfrit stål

Schindler Kabinemodernisering
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Automatisk firepanels teleskopdør,
åbner fra midten, i
bruneret messing

Etageviser i bruneret messing med
positionsviser

Betjeningspanel
i rustfrit stål med
trykknapper og
punktmatrixdisplay, samt
kortlæser og
navneskilt.

Indirekte belysning bag opalglas
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Kabineudstyr
Vægge: Forskellige glastyper med planforsænket
skyggelister
Loft: Indirekte belysning bag opalglas
Gulv: Natursten
Håndlister, fenderlister og sokkelliste i rustfrit stål
Bagvæg: Spejl over hele fladen

Ny glasskakt
integreret i gammel
portal

Skakttop uden
elevatorspil

Betjeningspanel i
rustfrit stål, med
trykknapper og
punktmatrixdisplay

Kabineudstyr
Vægge: Paneler i rustfrit stål og gennemgående spejlpanel
Loft: Forsænket, forsynet med spots
Håndliste: Rund i rustfrit stål
Schindler Kabinemodernisering
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Spejlpoleret loft
med spots

Tyverisikret spot

Indgangsdør passende til kabinen

Spejlpoleret skyggeliste

Lukket skilledør
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Kabineudstyr
Vægge: Panelkonstruktion, i rustfrit stål
med lærreds struktur
Loft: Poleret rustfrit stål med spots
Gulv: PVC
Bagvæg: Halvhøjt spejl
Håndliste og sokkelliste i rustfrit stål

Dør i rustfrit stål

Betjeningspanel
med taster i elegant
tidløst design

Dobbelte fenderlister i rustfrit stål

Kabineudstyr
Vægge: Panel i træ-look
Loft: Poleret rustfrit stål med spots
Gulv: PVC
Bagvæg: Halvhøjt spejl
Håndliste og sokkelliste i rustfrit stål
Schindler Kabinemodernisering
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Hvornår ønsker du at starte?
For at finde den løsning der passer dine behov, står vores specialister
klar for at rådgive dig.
Find den nærmeste Schindler afdeling på nettet.
www.schindler.dk

Schindler Elevatorer A/S
Virkeholm 3C
DK-2730 Herlev
Tlf.:
Fax:

+45 70 13 10 60
+45 70 13 10 61

www.schindler.dk
post@dk.schindler.com

