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KLEEMANN Design: hayata dair, hayatın içinden. 

Biz yalnızca asansör tasarlamıyoruz;

işimizin her yönünü sürekli geliştiren

bir tasarım anlayışının peşindeyiz.

KLEEMANN Design, kurumsal bünyemize işlemiş bir düşünme biçimidir.

Hem iştirakçilerimizle hem de müşterilerimizle paylaştığımız bir tutkudur.

Yeniliğe hazır, her daim yenilikçi bir anlayıştır.
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Asansör nedir?

KLEEMANN Design felsefesinin en güçlü aracı sorgulamadır. Avrupa’nın ve küresel 

pazarın en büyük asansör üreticilerinden biri olmaktan kıvanç duysak da, asla daha 

iyisini merak etmekten vazgeçmiyoruz. Hedefimiz, yaptığımız işe her gün yenilikçi bir 

bakış açısıyla yaklaşmaktır. Bu bizim düşünme biçimimizdir. Bu düşünce biçimi yenilik 

ve yeni değerlerinde ortaya çıkmasını sağlıyor.
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Asansör, bir binadaki hareket eden tek ve en özel bölümdür.

KLEEMANN’da bizler asansörü yalnızca bir kutudan ibaret 

saymıyoruz. Bize göre asansör, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 

tasarlanmış bir hizmetler bütünüdür.

 Biz asansör dizaynı yaparken asansörü kullanan yolcuların 

deneyimlerini de göz önünde bulunduruyoruz. 

KLEEMANN Design, asansör deneyimini insanlar, binalar ve çevre için 

yepyeni bir değere dönüştürmek için vardır.
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“Biz, asansörü yalnızca insanları yukarı aşağı taşıyan 

küçük bir kutu olarak görmüyoruz. Asansör, aslında eşsiz 

bir deneyim sunan bir ulaşım aracıdır. Bu bizim için farklı 

bir duygudur. Bu yüzden, asansörlerimizi size yepyeni 

heyecanlar ve duygular sağlayan yüksek teknolojili bir 

araç olarak tasarlıyoruz.”   

Andreas Zapatinas

Andreas Zapatinas, yıllardır uluslararası otomobil endüstrisinde adını duyurmuş 
ünlü bir tasarımcıdır. Onun KLEEMANN ile olan işbirliği, bombeli kabinler ve 
kapılarla geliştirilmiş çığır açan bir seriyi sizlere sunuyor.
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KLEEMANN Design ve Destek ekiplerinin
arkasındaki yaratıcı güç

2007’den bu yana, tasarım çalışmalarımızı endüstriyel tasarımcı Andreas Zapatinas ile 

işbirliği içinde yürütüyoruz. Bu adım, hem KLEEMANN Design hem de KLEEMANN 

mühendisliği için yeni bir çağın başlangıcı oldu.

Yeni teknik ve estetik çözümler arayıp geliştirmek, bu faydalı ortaklığın bir sonucudur. 

Her daim hayat dolu bir çalışma kültürü oluşturmak, yaratıcılığımızı ve işbirliği yapma 

kabiliyetimizi geliştiriyor.
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Yenilik temelli stratejimize odaklanan KLEEMANN özel Tasarım Ekibi, iddialı 

projelerinize uygun asansörleri geliştirmenin arkasındaki yaratıcı gücün ta kendisidir. 

Tasarımcılarımız, hizmet odaklı bir yaklaşımla çözüm odaklı tasarımı bir araya getirerek, 

size aşağıdaki ayrıcalıkları sunuyor:

• Sanal ortamda asansör dizaynı

• Projenizin dijital animasyonu

• Doğrudan size yönelik mimari tasarım desteği

• Kullanılacak malzemelere karar vermek için mimari destek

• Sizi yapı yerinde ziyaret ederek, geribildirim almak
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Sizin belirlediğiniz mimarlarla veya tasarımcılarla omuz omuza çalışmak,

güven inşa etmek anlamına da geliyor.

Bizim için esas olan konu budur. Yenilik ve isteğe göre 

Kişiselleştirme ortak başarımızı sağlıyor. 
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Yolculuk deneyimini en yükseğe çıkarır.
YENİLİK



En son asansöre bindiğiniz anı düşünün?

İyi karşılandığınızı hissettiniz mi?

Binanın havasını hissettiniz mi?

Biz KLEEMANN’da şunu çok iyi biliyoruz: Yeniliklere ilham veren insanların ihtiyaçlarıdır.

Bu yüzden biz de bu ihtiyaçlara odaklanıyoruz.

Modumuzu yükseltecek, asansörde etkileşimi teşvik edecek yeni

kaliteli bir alan yaratma sorumluluğuna kendimizi adadık.
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Bombeli hatlarla karşımıza çıkan ve alanında ilk olan bu asansör serisinde, kabinleri ve 

kapıları canlı modern renkler, gizli aydınlatmalar ve muhteşem bir atmosfer kullanarak 

bambaşka bir hale getirdik.
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Eksiksiz ve benzersiz bir asansör

deneyimi için, yenilikçi ortam.

Sanal Ekran

Varış Kontrol Sistemi
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Dokunmatik Kabin butonyeriBlue Line Kabin butonyeri
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Bizim gücümüz, sizin ayrıcalığınız
KİŞİSELLEŞTİRME



KLEEMANN, kişiselleştirilmiş tasarım uzmanlığı sayesinde dünya çapında hak edilmiş 

bir ünün gururunu yaşıyor.

Her projenize mükemmel şekilde uyum sağlayabilmemiz için, sizlere hem ön çalışması 

yapılmış hem de tamamen kişiselleştirilmiş asansörler sunuyoruz. İster dünya 

standartlarında lüks bir otelde kullanın ister normal bir apartmanda; ister bir kamu 

binasının asansörü olsun ister bir spor mekânının; ister bir mahalle okulunda olsun 

ister devasa bir hastane binasında… KLEEMANN Design, çok yönlü yapısı sayesinde 

her türlü ön koşulu karşılayabilir, gerekli düzenlemelere uyabilir ve bir yandan da her 

türlü engeli ve kısıtlamayı aşabilir.
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Bizler bütünleşmiş haldeyiz. Sizin için tasarlıyor ve üretiyoruz; bu tasarımlar ve üretimler 

sayesinde de sizin şartlarınıza güvenilir, hızlı, eksiksiz ve uygun maliyetli olarak yanıt 

verebilmek için deneyimimizi ve esnekliğimizi geliştiriyoruz.
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Asansörünüzün görünüşünü ve hissiyatını tam da kendi istediğiniz gibi oluşturun.

Tek yapmanız gereken KLEEMANN’ın “Design your Lift” uygulamasını kullanmak.

www.designyourlift.com

Yapılandırıcımız
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Tasarım sahamızdaki renkleri, malzemeleri, aydınlatmayı ve tesisatı, sayısız çeşitteki 

duvarlar, tavanlar ve tabanlarla kombine edin. 

Lüks tasarımlardan minimal çözümlere, basitten karmaşığa, sıcak ve rahat bir ortamdan 

sağlam ve dayanıklı bir asansöre kadar her şey sizin isteğinize göre şekillenecek.
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 ...Ve hareket kabiliyetini destekleyin!Hayal gücünüzü özgür bırakın...
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Bilgi doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba ve özen gösterilmiştir.
Ancak KLEEMANN yazım hataları ve eksik bilgiler için sorumluluk kabul etmemektedir. 

Copyright © KLEEMANN 2018
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