
Vi er den optimale
Partner.

Muligheder
Modernisering „ja eller nej“, „nu eller senere“ –
vores specialister er her for at hjælpe dig med, at
finde den mest optimale løsning for din elevator.
Ring til os eller kontakt os via internettet.
Vi kommer også gerne forbi, når det passer dig.

Schindler Modernisering
Giv din elevator nyt liv
Vores måde – din succes

Lokalt for os, er der hvor du er.

For yderligere oplysninger om vores firma og
en afdeling nær dig, bedes du kontakte:

www.schindler.dk
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Schindler Elevatorer A/S
Virkeholm 3B
2730 Herlev

Tlf.: +45 70 13 10 60
Fax: +45 70 13 10 61

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



3Schindler Modernisering

Er du sikker på at du får det bedste ud af
din elevator? Hvis ikke så lad os hjælpe.

Skræddersyet løsninger
Er din elevator begyndt at vise alderstegn? Trænger
den til en overhaling, helt eller delvist? Uanset, så har vi
den perfekte løsning for dig. Vi modernisere din elevator
så den lever op til dine behov og krav. Ved at vælge
Schindler, vælger du fleksibilitet, hurtigt levering og
enkelhed. En værdifuld investering i fremtiden.

En moderme tilgang til investeringer
Alt der bliver brugt hver dag skal vedligeholdes og fra
tid til anden repareres. Med andre ord betyder det
driftsudgifter. En elevators driftsudgifter stiger over tid.
Slidtage kan ikke ignoreres. Det er en naturlig proces,
som vi kan vende gennem modernisering. Vi kan
opgradere din elevator til at modstå nutidens krav og
fremtidens udfordringer. Alle mekaniske komponenter vil
blive tilpasset, så den passer præcist til det eksisterende
udstyr. En overbevisende løsning.

Mød de nye sikkerhedskrav
I fremtiden vil de sikkerhedsmæssige krav, til både
nye og eksisterende elevatorer, blive mere vidtgående.
Ifølge den europæiske lovgivning DS/EN 81-80
(SNEL, sikkerhedsstandard for eksisterende elevatorer)
skal ældre elevatorer opgraderes, også selvom
elevatoren tilsyneladende er i god stand.
En fornuftig måde at øge sikkerheden på.

Talrige fordele
En opgradering af din elevator, har mange fordele for alle
involverede – ejer, servicefunktionærer og passagerer:
– Forbedret sikkerhed giver tryghed
– Pålidelighed
– Effektiv drift
– Bedre komfort for passagererne
– Reduceret energiforbrug
– Moderne design i kabinen
– Overensstemmelse med lovgivningen
– Forbedring af ejendomsværdien

Kyndig vejledning
Hvornår, hvordan og hvad der skal modernisere i en
elevator, kræver en tilstandsvurdering udført af en af
vores specialister.

Med andre ord, tilbyder vi dig vores støtte, fordi vi har den
nødvendige know-how og langvarig erfaring, der kræves
for at foretage en optimal beslutning. Vi kender din
elevator, og vi ved, hvad der er relevant. Udskiftning af
tilbehør eller individuelle komponenter, pakkeløsninger,
eller installere et helt nyt system. Tøv ikke, men ring og
lad os hjælpe.
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Vi gør pålidelighed synlig –
Se selv.

Schindler modernisering betyder, at vi har en optimal
løsning for alle elevatorer. Nedenstående komponenter
kan udskiftes og giver talrige fordele i forhold til det
eksisterende system:

Drev
– Mindre, lettere, mere kraftfulde, mere effektive
– Mindre støj, mere miljøvenlige
– Reduceret energiforbrug
– Højere passager komfort
– Bedre stop præcision
– Bedre sikkerhed

Styring
– State-of-the-art elektronik
– Højere kapacitet
– Let betjening
– Højere system tilgængelighed
– Forebyggende fejlfinding

Mekanisk materiel
– Fastgørelse, styreskinner, kabler, Buffere osv.
– Øget sikkerhed

Døre
– Forbedret sikkerhed
– Øget transport kapacitet
– Øget komfort (dørene åbner automatisk)

Kabine
– Optimal udnyttelse af kabinearealet
– Moderne design der passer til dit behov
– Mere komfort (for eksempel, gelændere, spejl, belysning)
– Forebyggelse af hærværk

Betjeningspaneler
– Nem betjening
– Velegnet til handicappede passagerer (f.eks stemmestyret

meldinger, blindeskrift, visuelle og akustiske opkaldsbekræftelser)
– Nem at installere
– Forskellige overflader

Sikkerhed
– Sikkerhedskomponenter i overensstemmelse med

gældende lovgivning
– Seneste innovative tiltag

Kontravægte
– Fleksibel og nem at installere
– Overholder alle nuværende krav

Tilbehør
– Bred vifte af individuelle valgmuligheder
– Større funktionalitet, sikkerhed, komfort og tilgængelighed
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Det er ikke vejen der tæller –
det er målet

Minimal
Schindler moderniserer der hvor det er nødvendigt.
Vores teknologi passer perfekt ind i den eksisterende
elevatorskakt. Bygningen kræver ingen eller kun minimale
justeringer, på grund af vores fleksibel og modulopbygget
løsninger.

Komfortabel
Schindler moderniserer din elevator så den overholder alle
gældende sikkerhedskrav. Du vil være sikret optimal
beskyttelse, elevatoren er nemmere at betjene og mere
behagelig.

Økonomisk
Schindler moderniserer selektivt. De ændringer der skal
foretages vil blive holdt på et minimum. De komponenter
der trænger til udskiftning installeres hurtigt. Arbejdet
bliver udført med færrest mulige forstyrrelser for beboerne.

Optimal
Schindler moderniserer for at sikre en optimal løsning for
elevatoren, uanset dets alder. Vi tilbyder dig bred vifte af
ydelser - fra mindre forbedringer i tilbehøret til komplet
udskiftning af elevatoren. En fuld udskiftning kan med
fordel gøres i forbindelse med, at bygningen alligevel skal
renoveres eller ombygges. Du vil kunne nyde resultatet
straks og i mange år fremover.




