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Mitsubishi Electric levererar hissar och rulltrappor till The Avenues,
en av Kuwaits största gallerior
133 enheter, inklusive 2 spiralrulltrappor
TOKYO, 27 februari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har
levererat 69 hissar och 64 rulltrappor, inklusive 2 spiralrulltrappor – 133 enheter totalt – för den fjärde
expansionsfasen vid The Avenues, en av Kuwaits största köpcentrum med mer än 800 butiker.

The Avenues

Spiralrulltrappor i "Prestige"-lyxshoppingdistriktet

De unika spiralrulltrapporna, skapade med egenutvecklad rulltrappeteknik från Mitsubishi Electric som inget
annat företag har kunnat kopiera, ger en atmosfär av arkitektonisk elegans och finess till det stora atriumet i
köpcentrets ”Prestige”-lyxshoppingdistrikt. Hissarna tar mellan 14 och 27 passagerare och har en nominell
hastighet på 60 meter per minut.

1/2

The Avenues Phase IV Expansion
Plats
Operatör
Mjuk öppning
Huvudanvändning

Al-Rai- 5th Ring Road – mellan Ghazali Street & Mohammed Bin Alqasem Street,
Kuwait
Mabanee Company S.A.K.
Februari 2018
Shoppingcentrum
###

Om Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla
tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning,
marknadsföring och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av
information och kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik,
industriteknik, energi-, transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt
och ledande grönt företag som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets
motto, Changes for the Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens
försäljning hamnade på 4 238,6 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade
den 31 mars 2017. Här hittar du mer information:
http://www.MitsubishiElectric.com
*Med en växelkurs på 112 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen
den 31 mars 2017
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