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Mobilność bez barier dla wszystkich
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Duże korzyści w wielkim skrócie

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wyglądu produktów w każdej chwili. 
Żadna z informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej 
bądź jakości. Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również oferty sprzedaży prezentowanych w niej produktów oraz usług i na jej podstawie nie 
może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów i usług. 

Pakiet „Łatwy dostęp” 
Mobilność bez barier dla wszystkich

Oferujemy szeroką gamę specjalnych akcesoriów i doda-
tków dla pasażerów z ograniczoną sprawnością ruchową. 
Są to między innymi łatwe do zidentyfikowania duże 

przyciski oraz komunikaty głosowe, które wspo-
magają osoby z niepełnosprawnością wzrokową, 
jak i te potrzebujące pomocy w orientacji.

– Lustro w kabinie ułatwia użytkownikom wózków inwalidzkich lokalizowanie obiektów
– Komunikat głosowy pomaga osobom niedowidzącym i starszym w orientacji
– Łatwo rozpoznawalne, duże przyciski ułatwiają wybór właściwego piętra 

Inne dostępne pakiety

Pakiet „Obiekty 
mieszkaniowe”

Pakiet „Obiekty 
biurowe”

Pakiet „Obiekty 
medyczne”

Pakiet „Odporny 
na uszkodzenia”

Dostępność oznacza brak ograniczeń w korzystaniu z budynków i urządzeń, 
niezależnie od tego, czy jesteśmy w pełni sprawni. Nasze windy wyposażone 
w pakiet „Łatwy dostęp” umożliwiają bycie mobilnym wszystkim pasażerom. 

Pakiet zawiera:

Lustro w kabinie

– Lustro w kabinie umożliwia użytkownikom wózków inwalidzkich wykrywanie przeszkód podczas poruszania się.

Zestaw poręczy 

– Poręcze z zaokrąglonymi końcówkami zwiększają komfort i poczucie bezpieczeństwa użytkowników.
– Wykonane ze stali nierdzewnej nie powodują reakcji alergicznej i zmniejszają gromadzenie się kurzu.

Komunikat głosowy:

– Informacja głosowa w kabinie pomaga osobom niedowidzącym i starszym rozpoznać, na którym piętrze             
się znajdują. 

– W przypadku awarii zasilania za pomocą komunikatu głosowego pasażerowie mogą być proszeni                       
o zachowanie spokoju lub mogą zostać udzielone dalsze instrukcje.

Wyróżniony przycisk głównego piętra

– Główne piętro, umożliwiające opuszczenie budynku, wyróżnione jest od innych przycisków oraz oznaczone 
kolorem zielonym.
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