
Schindler Easy Access Package
Onbelemmerde mobiliteit voor iedereen

We Elevate



Schindler Easy Access Package 
Maximale toegankelijkheid

Andere beschikbare optiepakketten

Residential Healthcare Office Damage Resistant

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. 

Toegankelijkheid staat voor onbeperkt gebruik van objecten en apparatuur, 
ongeacht een eventuele beperking. Onze liften die uitgerust zijn met het 
Easy Access Package bieden toegankelijke mobiliteit voor alle passagiers. 

We bieden een ruime portfolio met speciale bedie-
ningselementen en accessoires voor passagiers en 
bezoekers met beperkte mobiliteit. 

Deze omvat eenvoudig te identificeren, grote knoppen 
en gesproken aankondigingen, zodat slechtzienden en 
ouderen weten waar ze zich bevinden. 

Het pakket omvat:

Drukknoppen in geborsteld zwart

 – Eenvoudig te identificeren door de zwarte contrasterende kleur ten opzichte van het interieur.

Spiegel in de liftkooi

 – De lift is voorzien van een spiegel op volle hoogte, zodat rolstoelgebruikers obstakels kunnen zien wanneer ze 
zich omdraaien. 

Bevestigde leuning 

 – Leuning voor meer veiligheid en comfort.
 – Gemaakt van roestvast staal om allergische reacties en stofophoping te vermijden. 

Gesproken aankondiging

 – Aankondiging via een opgenomen menselijke stem, zodat slechtzienden en ouderen weten op welke verdieping 
ze zich bevinden. Kan gebruikt worden om het open- en dichtgaan van de liftdeuren te melden. 

 – Tijdens een stroomonderbreking kan deze gebruikt worden om de passagiers te verzoeken om kalm te blijven 
en ook verdere instructies te geven. 

Verhoogde drukknop voor de hoofdverdieping

 – Om de hoofdverdieping (meestal ook het evacuatieniveau) duidelijk in de kooi weer te geven is de drukknop 
van deze verdieping omrand met een verhoogde groene rand voor extra contrast en kan optioneel 
gecombineerd worden met braille.

Uw voordelen in een oogopslag

– Via de spiegel in de liftkooi kunnen rolstoelgebruikers obstakels zien. 
– Via de gesproken aankondiging weten slechtzienden en ouderen waar ze zich bevinden. 
– Eenvoudig te identificeren en herkenbare toetsen met speciale indicatie van de hoofdverdieping.  


