
Pakiet „Obiekty mieszkaniowe”
Dodatkowy komfort i stylowe wnętrze
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Pakiet „Obiekty mieszkaniowe”
Czuj się jak u siebie w domu

Jak u siebie w domu oznacza idealną harmonię z otoczeniem. Nasz pakiet 
„Obiekty mieszkaniowe” pomoże właśnie w takim odbieraniu przestrzeni 
wspólnych w budynku. Poczucie bezpieczeństwa i pozytywne wrażenia 
estetyczne – proste sprawy, które robią dużą różnicę.

Nasze szwajcarskie windy są zaprojektowane 
tak, aby cieszyć pasażerów doskonałą jakością 
jazdy przy minimalnym hałasie. Dla mieszkańców 
Twojego obiektu oznacza to niezawodną 
mobilność oraz brak zastrzeżeń ze strony 

osób mieszkających bezpośrednio przy szybie.
Pasażerowie z pewnością docenią również atrakcyjne 
wnętrze kabiny, uzyskane przez wykorzystanie szerokiej 
palety dodatków.

Pakiet zawiera:

Automatyczny powrót na przystanek podstawowy

– Funkcja, dzięki której kabina automatycznie zjeżdża na przystanek podstawowy, skracając czas oczekiwania 
pasażerów rozpoczynających podróż na parterze (zazwyczaj przystanek podstawowy).

Automatyczna ewakuacja

– W przypadku braku zasilania winda przemieści się i zatrzyma na najbliższym piętrze.
– To rozwiązanie zapobiega uwięzieniu pasażerów w windzie podczas awarii zasilania.

Szybsze otwieranie drzwi 

– Drzwi windy zaczynają się lekko otwierać, zanim winda całkowicie zatrzyma się na piętrze. Ta funkcja poprawia        
wydajność transportową, umożliwiając pasażerom szybsze wejście i wyjście z windy.

Stylowy, pełnej wysokości panel dyspozycji

– Atrakcyjny panel dyspozycji w kabinie nada wnętrzu wyjątkowy charakter.

Duże korzyści w wielkim skrócie

– Ponadprzeciętny komfort i wygoda dla mieszkańców
– Stylowe wnętrze dzięki szerokiej gamie dodatków
– Dodatkowe funkcje zwiększające wydajność i bezpieczeństwo 

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. 

Inne dostępne pakiety

Pakiet „Obiekty 
biurowe”

Pakiet „Obiekty 
medyczne”

Pakiet „Łatwy dostęp”
Pakiet „Odporny 
na uszkodzenia”
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