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Andere beschikbare optiepakketten

Office Easy Access Healthcare Residential

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment de diensten, het ontwerp en de specificaties van 
het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot een 
dienst of product, de specificaties ervan, de geschiktheid ervan voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit ervan of mag worden geïnterpreteerd als 
een bepaling of voorwaarde van een dienst- of koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de gedruk-
te en werkelijke kleuren zijn mogelijk. 

Een uitgebreid gamma van opties en aanvullende functies helpt u bij 
het onderhouden en beschermen van uw kooi-interieur. Ons Damage 
Resistant Package omvat extra elementen die de slijtweerstand van de lift 
verhogen en de robuustheid, duurzaamheid en bescherming waarborgen.  

Met behulp van de Zwitserse technologie en precisie 
hebben we voor u een pakket samengesteld met 
talloze functionaliteiten die uw lift beschermen tegen 
beschadiging en vandalisme. 

Ons Damage Resistant Package staat borg voor de 
bescherming van uw kooi-interieur via versterkte 
functies en accessoires. Dankzij het duurzaam ontwerp 
van onze liften geniet u van een blijvende ritkwaliteit. 

Het pakket omvat: 

Roestvaststalen geborsteld plafond AISI441

 – Aanbrengen van roestvast staal in de liftkooi voor hogere duurzaamheid en eenvoudige reiniging. 

Kooiwanden, kooideur en kooifront in roestvaststalen linnen motief AISI441

 – Vermijd krassen en beschadigingen van uw lift met onze roestvaststalen linnen kooi-afwerking. 
Deze afwerking binnen het gamma Time Square is extra duurzaam en eenvoudig te reinigen.

Indirecte verlichting

 – Deze functie zorgt ervoor dat de verlichting van de liftkooi continu brandt en resulteert in ongestoorde ritten in 
alle comfort. De verlichting is beschermd en verborgen achter het plafond. 

Uw voordelen in een oogopslag

– Uw kooi-interieur beschermen via versterkte functies en accessoires
– Reparatie- en onderhoudskosten ten gevolge van vandalisme vermijden
– Verzekeren dat de ritkwaliteit behouden blijft dankzij het uithoudingsvermogen van de lift


