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Mitsubishi Electric leverer heiser og rulletrapper til The Avenues,  
et av Kuwaits største kjøpesentre 

133 enheter, inkludert to spiralrulletrapper 

 

TOKYO, 27. februar 2018 –  Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har 

levert 69 heiser og 64 rulletrapper, inkludert to spiralrulletrapper – 133 enheter totalt – til den fjerde 

utvidelsesfasen på The Avenues, et av Kuwaits største kjøpesentre med mer enn 800 butikker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to spiralrulletrappene, laget med merkevarebeskyttede rulletrappteknologier fra Mitsubishi Electric som 

ingen andre selskaper har vært i stand til å kopiere, gir en atmosfære av arkitektonisk eleganse og 

raffinement til det store atriet i kjøpesenterets luksusshoppingdistrikt «Prestige». Heisene tar mellom 14 og 

27 passasjerer hver og har en nominell hastighet på 60 meter per minutt.  

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

The Avenues Spiralrulletrapper i luksusshoppingdistriktet «Prestige» 

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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The Avenues-utvidelse fase IV 

Beliggenhet 
Al-Rai – 5th Ring Road – Mellom Ghazali Street og Mohammed Bin Alqasem  

Street i Kuwait 

Operatør Mabanee Company S.A.K. 

Uoffisiell åpning Februar 2018 

Hovedbruk Shoppingfasiliteter 
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Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med over 90 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 
(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 
elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 
satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 
Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 
miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 
som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4238,6 
milliarder yen (37,8 milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2017. For mer 
informasjon kan du gå til: 
http://www.MitsubishiElectric.com 
*Ved en valutakurs på 112 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market 
31. mars 2017 


