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Haluatko hissistäsi mahdollisimman
su u ren hyödyn? Lue eteen pä in

Räätälöity ratkaisu Lukuisat edut
Alkaako hissisi ikääntyä? Onko laittelsto uusittava Ajoissa tapahtuva hissin modernisointi tarjoaa monia etuja
kokonaan vai osittain? Tarjoamme ihanteellisen ratka jsun kaikille osapuolille - omistajalle, haltijalle ja matkustajille:

r larteeseesi: modernisoimme hissisi yks loll ster tarpeittesi paraf nettu tu'vallisuus
mukaan. Keskitymme olennaiseen - joustavasti, nopeasti ja - ennomainen luotettavuus

meluttomasti, Kannattava investornti tulevaisuuteen tehokas käyttö

- pafannettu matkustusmuKavuus

Hienostunut toteutus - pienempi energiankulutus

Ajan myötä hissin huolto-, korjaus- 1a yllapitokustannukset - modernt korin ulkonäkö

rousevat. Kayttö la ku'.rtus _ättävät jalkensa. Keh tys or - vaalimustennukaisuus

luonnollinen, mutta modernisoinnin avulla voimme muuttaa - kiinteistön arvon nousu

sen suuntaa. Modernisoinnin myötä hissi vastaa tekniikan
uusinta tasoa. Kaikkj mekaaniset osat sovitetaan täydellisesti Asiantunteva tuki
käytössä olevan laitteiston mukaisiksi. Vakuuttava ratkaisu. Milloin, miten ja mitä hissilaitteiston osia uusitaan, vaatii

ammattilaisen tekemää, yksityiskohtaista kartoitusta,
Uudet turvamääräykset Olemme mielellämme tukenasi - meillä on vankka tretota to
Paitsi uusten, myös käytössä o evien h ssilärjestelmien ja monivuotinen kokemus parhaan mahdollisen ratkaisun
turvamääräyksiä on tiukennettu. Eurooppalaisen standardin löytam seksi. Tunnemme hissisi ja tiedämme, mika on paras

EN81-80 (SNEL, Safety Norm for Existing Lifts) mukaan modernisointitapa juuri sinun hissijärjestelmäsi osalta:
vanhempien hissien turvallisuustasoa on parannettava, lisävarusteiden tai yksittäisten os en varhto, pakettiratkaisut
valkka laitteisto olisikln hyvässä kunnossa. Järkeva toimi tai kokonaan uuden hissin vaihtamlnen vanhan tilalle Älä
turvallisuuden parantamiseksi, epäröi, Soita meille.



Käyttöva rm u us nä kyy
Katso itse.

Schindler-modernisoinnin avulla saavutetaan paras rat-
kaisu jokaiseen hissiin. Seuraavat osat voidaan vaihtaa,
ja niillä on useita etuja käytössä olevaan laitteistoon
verrattuna:

- pienempl, kevyempi, tehokkaampi, parempi hyötysuhde

- äänettömämpi, ympäristöystävällisempl

pienempi energ ankulutus
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- ajanmukaisin elektroniikka
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- parempi pysähtymistarkkuus

enralta ehkäiseva v artunnislus

Mekaaninen materiaali
johdekiinnitykset, johteet, kannatusköydet, puskurit jne
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Ovet

- parannettu turvall suus

- pa rannettu ku ljetuskapasiteetti
parannettu mukavuus (automaattinen oven avaus)

Hissikori
- optimaalinen tilankäyttö

- toiveittesi mukainen, moderni destgn

- parempi mukavuus (esim. käsikaiteet, pei i, vala stus)

- iikivallan ennaltaehkäisy

Ohjauspaneelit
he ppokäyttöinen

- sopii vammaisille käyttäjille (esim. puheilmoitukset,
sokea n merkit, kutsujen va o- ja äanivahvistukset)

- l,aq:nint:'npn i,rlrplnno asertaa
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Turvallisuus
- turvakomponentrt uusimp en määräysten mukais a

- uusrmmat, rnnovat iviset parannukset

Vastapainot
- asennus joustavaa 1a helppoa

- voimassa olevlen määräysten muka suus

Lisävarusteet ja paketit
- laaja sarja yksi öllisiä vaihtoehto.la

- parempi toiminnallisuus, turva lisuus, mukavuus ja

käytettävyys
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Matka ei ole tärkeä,
vaa n paa maa ra.

Minimaalisuus
Schindler modernisoi siellä, m ssä se on tarpeen. Uusi tekno-
logia sooii saLrmattonasti käytössä orevaan järjestelmään -
millimetrin tarkkuudel la. Joustavien ja moduuleista koostu-
vien liitäntöjen ansiosta rakennukseen tehtävät muutokset
ovat hyvin pieniä, tai niitä ei tarvitse tehdä ollenkaan.

Mukavuus
Schindle" modernisoi laitte stosi ni r, etta se vasraa voimassa

olevia maaräyksia. Tulet nauttimaan turvallisuudesta, hissisl

on helppokäyttöisempi 1a mukavampi.

Taloudellisuus
Schindler modernisoi valikoiden. Käytössä olevaa laitteistoa
pyritään muuttarnaan niin vähän kuin mahdollista.
Vaihto-osat asennetaan nopeasti. Modernisointityö voidaan
suorittaa niin, että asiakkaille aiheutuu mahdollisimman
vähän häiriöitä.

Optimaalisuus
Schindlerillä on parhaat modernisointiratkaisut jokaiseen

hissiin - riippumatta sen iästa. Palveluvalikoimaamme

kuuluvat kaikki kunnostustyöt pienistä korjauksista täysin
uuden hissin asennukseen, myös rakennusten saneerausten
tai muutostöiden yhteydessä. Tulet nauttimaan tuloksesta
välittomästi ja myös pitkään tulevaisuudessa.
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Olemme siellä
missä sinäkin

Jos tarvitset lisätietoja tai lähimmän edustajamme
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www.schindler.com

Schindler Oy

Ohrahuhdantie 2 B

00680 HELSINKI

Puh. (09) 756730
Fax (09) 7567 3199

schindler6r{i.schindler.com


