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Modulær moderniseringsløsning
Schindler smart mrl *

Heisforbedringer som er designet for ditt bygg
thyssenkrupps nye modulære moderniseringsløsning kan tilpasses til alle eksisterende installasjoner, uavhengig av
komponenttype og produsent.
Vi moderniserer installasjonen og forlenger levetiden, og
beskytter samtidig miljøet og ditt budsjett.

Teknologier som er grundig testet og i utstrakt bruk,
pluss fleksibilitet i deleleveransene er en perfekt match for
ditt moderniseringsprosjekt. Det garanterer mer fleksible
installasjoner i forhold til tilgjengelighet, kvalitet og ytelser
samt fleksibilitet i valg av vedlikeholdspartner.
Vår ekspertise gir deg overlegen service som sikrer
at selv små tiltak for oppdatering av effektivitet og pålitelighet kan føre til meget gode resultater med å forbedre
installasjonene.

Daglige fordeler med moderniseringsløsningen
	Tilpasset vedlikehold gjennom
fleksible komponenter
Kort installasjonstid
Uavhengig av originalprodusent

Miljøvennlig
Kostnadseffektivt og høy kvalitet
	Optimalisert ytelse gjennom intelligente
oppgraderinger

Enkelt å tilpasse til originalprodusent
Skreddersydd for å dekke behovet i ditt bygg
	Forbedret sikkerhet med bruk av høyeste
bransjestandard
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Alternativer for
moderniseringsløsninger
Våre budsjettvennlige moderniseringsløsninger leveres i to forskjellige pakker,
spesielt tilpasset til statusen på din heis
og dine tekniske krav. Løsningen starter
med vår grunnpakke til forbedring av
bærekraft, og den fjerner mange av
årsakene til hyppige heisstopp.

Innhold i pakkene

Tillegg av maskinutskifting i Grunnpakke bidrar med enda bedre
pålitelighet for flere vanskelige tilfeller. Med de nyeste standardene i driftsteknologi og sikkerhet blir resultatet jevnere og mer
optimalisert kjøring for passasjerene.
Ved å fokusere på de mest sentrale delene av heisen vil disse
kost-nadeffektive pakkene forbedre både komfort og maskineriets sikkerhet.
Disse moderniseringsalternativene har meget kort leveringstid
og implementeringstid takket være våre forhåndsprosjekterte
løsninger og forbedret leveringskjede.
I tillegg til standarddelene kan du velge spesielle alternativer for
teknikk eller design som tilpasning til bygningens stil og tilleggsbehov. Du får rådgivning fra en av våre moderniseringseksperter.
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Grunnpakke

Grunnpakke pluss maskin

Hold vedlikeholdstiden og kostnadene nede, og forbedre
bærekraft og pålitelighet.

Øker komforten med jevnere kjøring ved hjelp av
optimalisert teknologisk modernisering.

Rask og effektiv modernisering i din bygning.

Øk ytelsene og reduser energikostnadene.
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