
Schindler 5500
Dizajnové rady, farby a materiály.
Dizajn, ktorý sa prihovára vašim zmyslom.

Osobné výťahy Schindler
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Vytvorte si sami vzhľad a pocit, ktorý máte radi. Skombinujte farby, materiály,
osvetlenie, zrkadlá, madlá a ovládacie prvky tak, aby ste dosiahli atmosféru, ktorá
spĺňa vaše predstavy a hodí sa k budove. Zvoľte si jeden z našich štyroch interié-
rových dizajnových radov, alebo si navrhnite celú kabínu podľa vlastného vkusu.

Naše preferované dizajnové
riešenia vám ukážu, čo je rea-
lizovateľné a môže byť ľahko
skombinované. Pokiaľ chcete
byť kreatívnejší, môžete si na-
vrhnúť vlastný dizajn kabíny.
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Celá škála – len v piatich krokoch.
Tento výťah nasleduje vaše predstavy.

Kombinujte farby a materiály.
Zvoľte si jeden z našich štyroch dizaj-
nových radov alebo návrh kombinuj-
te s presklenými stenami a dverami.

Zvoľte si ovládacie panely.
Použite nerezové panely alebo sklene-
né panely v bielej alebo čiernej farbe.

Vyberte si podlahu a strop.
Zvoľte si jeden z nerezových stropov
s matným alebo zlatým povrchom
a k nemu sa hodiacu podlahu.
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Zvoľte si osvetlenie.
Vytvorte správnu atmosféru pomocou
priameho alebo nepriameho osvetlenia
a jeho rôznych dizajnov, napríklad hranaté-
ho, bodového alebo oblého.

Krok 4 Krok 5

Vaša voľba. Schindler 5500
posúva hranice flexibility na
novú úroveň.

Pridajte doplnky.
Madlá a zrkadlá kabínu skompletizujú.
Vrchol vášho návrhu môžu tvoriť osvet-
lené madlá a okopové lišty.
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Pri kabíne určenej na lokálnu úpravu
interiéru môžete do kabíny pridať
interiérové prvky o hmotnosti až 50%
z nominálnej nosnosti výťahu.

Prispôsobí sa
vášmu štýlu
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TimesTimes SquarSquaree
Moderná a všestranná

priehľadnosť. Zvoľte kabínu pripravenú na lokálnu úpravu,
ak si chcete vytvoriť návrh podľa vlastného štýlu a vkusu.
Times Square dodá charakteristické črty každej verejnej,
komerčnej alebo obytnej budove.

Navrhnite si vlastný súčasný dizajn. Zvoľte medzi teplými
alebo studenými farbami na vytvorenie sviežeho vzhľadu,
alebo skombinujte možnosti na zvýšenie kontrastu pre
väčšiu hĺbku. Zvoľte presklené dvere a steny, ak si prajete

NavonaNavona
Funkčná a spoľahlivá

voľbu na použitie v obytných priestoroch. Zadná stena
i bočné steny môžu byť doplnené nerezou. Interiér
Navony predstavuje dlhotrvajúcu funkčnosť presne tam,
kde je to potrebné.

Tento robustný dizajnový rad poskytuje vašej kabíne
čistý, solídny komfort. Svieže farby, kontrastná zadná
stena, výber z troch rôznych podláh alebo podlahy
pripravenej na lokálnu úpravu, robí z Navony tú správnu

PaParkrk AvAvenueenue
Sofistikovaná a elegantná

z našej kolekcie alebo bronzový či matný sivý povrch
nereze sú ďalšou skvelou možnosťou. Vhodné osvetlenie
perfektne dopĺňa štýlový dizajn tohto výťahu, ideálneho
pre reprezentatívne obytné a administratívne budovy
alebo luxusné hotely.

Objavte čistú eleganciu lakovaných sklenených stien alebo
laminátu pri vytváraní súčasnej, modernej atmosféry.
Voliteľný dizajnový prvok zaobleného prechodu medzi
stropom a zadnou stenou dá vašej kabíne jedinečný
vzhľad. Zlaté či strieborné trblietanie pokovovaných skiel

SunsetSunset BoulevarBoulevardd
Inšpirujúca a výnimočná

farebných prechodov, robí z tejto kabíny unikátny
zážitok. Návrhy osvetlenia a stropu vytvárajú fascinujúcu
atmosféru. Urobte z výťahu svoje pódium.

Zamerané na vzrušujúci zážitok užívateľov v luxusných
hoteloch, kluboch a reštauráciách. Kombinácia prvo-
triednych materiálov, zaujímavých vzorov a nápadných
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Navona
Funkčná a spoľahlivá

Square

OsvetlenieKabína

Strop

Prášková farba
Polárna biela

Prášková farba
Riga sivá

Nerez
Luzern brúsená

Poznámka
Špecifikácie, príslušenstvá a farby sa môžu
meniť. Všetky kabíny a príslušenstvá
zobrazené v tejto brožúre slúžia len na
ilustráciu. Predstavené vzorky sa môžu líšiť
od originálov vo farbe a v materiáli.
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Bočné steny

Podlaha

Nerez
Luzern brúsená

Prášková farba
Polárna biela

Prášková farba
Riga sivá

Čierna guma
Škvrnitá Sivá guma

Prášková farba
Capri žltá

Prášková farba
San Marino modrá

Prášková farba
Janov zelená

Prášková farba
Ravenna oranžová

Prášková farba
Riga sivá

Nerez
Luzern brúsená

Zadná stena

Sivá guma
Protišmyková

Hliníkový plech
Rebrovaný



10 Dizajnové rady Schindler 5500



11Dizajnové rady Schindler 5500

Times Square
Moderná a všestranná

Steny
Laminát
Tangier oranžová

Osvetlenie
Bracket

Podlaha
Umelý granit
Hnedý

Strop
Nerez
Luzern brúsená

Možnosť pestrej farebnosti
Pohrajte sa so sviežimi a živými farbami. Vyberte si zo
spektra teplých alebo studených farieb, ktoré sú úžasné
ako samostatné, ale tiež fantastické v rôznych kom-
bináciách.

Laminát a nerez
Vytvárajte rôznu atmosféru voľbou rôznych materiálov.
Voľte z farebných laminátov, ak chcete dosiahnuť svieži
vzhľad a pocit. Nerez vám poskytne čistejší a modernejší
vzhľad. Skombinujte oba materiály, ak si prajete jedinečný,
osobitý výsledok.

Presklené steny a dvere
Dodajte svojmu výťahu panoramatický výhľad. Zvoľte
sklenené panely pre bočné steny alebo zadnú stenu,
alebo oboje, ak si prajete úplnú priehľadnosť.
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Times Square
Nechajte farbu hovoriť za vás.

Nepriame

OsvetlenieKabína

Spot

Square

Bracket

Strop

Nerez
Luzern brúsená

Nerez
Montreux zrkadlová

Prášková farba
Riga sivá

Prášková farba
Polárna biela

Poznámka
Špecifikácie, príslušenstvá a farby sa môžu
meniť. Všetky kabíny a príslušenstvá
zobrazené v tejto brožúre slúžia len na
ilustráciu. Predstavené vzorky sa môžu líšiť
od originálov vo farbe a v materiáli.
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Laminát
Dubaj modrá

Laminát
Cadiz modrá

Laminát
Tahiti zelená

Laminát
Atény sivá

Umelý granit
Čierny

Umelý granit
Hnedý

Umelý granit
Sivý

Čierna guma
Škvrnitá

Pripravené pre podlahu
dodanú klientom

Laminát
Siena hnedá

Nerez
Luzern brúsená

Laminát
Západ slnka Sevilla

Laminát
Milano sivá

Nerez
Montreux zrkadlová

Laminát
Tangier oranžová

Laminát
Polárna biela

Nerez
Ženeva Dama

Laminát
Aswan žltá

Nerez
Plátno Lausanne

Laminát
Suez sivá

Podlaha

Steny
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Osvetlenie
Line

Park Avenue
Sofistikovaná a elegantná

Steny
Lakované sklo
Šanghaj červená

Wave

Podlaha
Umelý granit
Čierny

Strop
Nerez
Luzern brúsená

Lakované sklo
Umiestnením farby za sklo dosiahnete vysoký lesk a živý
efekt, ktorý vašej kabíne dodá príjemnú atmosféru.
Aby ste dosiahli perfektný súlad stien z lakovaného skla
s celkovým výzorom budovy, môžete si vybrať z našej
kolekcie farieb alebo zvoliť akýkoľvek odtieň NCS (Natural
Color System).

Wave
Doplnková možnosť „vlna“, zaoblený dizajnový prvok,
ktorý krásne spája strop so zadnou stenou, dodá vašej
kabíne jedinečnú eleganciu.

Osvetlené madlá a okopové lišty
Zvýraznite svoju kabínu osvetlenými madlami a okopovými
lištami na dosiahnutie mimoriadneho efektu a trvalého
dojmu.

Presklené steny a dvere
Zvoľte priehľadné sklenené panely pre bočné steny alebo
zadnú stenu, alebo oboje, a dodajte tak vášmu výťahu
úžasnú panorámu.
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Kabína

Park Avenue
Od moderného k elegantnému.

Spot

Osvetlenie

Dash

Line

Curve

Strop

Nerez
Luzern brúsená

Nerez
Montreux zrkadlová

Nerez
Matná Lugano

Nerez
Zurich tmavá brúsená

Nerez
Doha zlatá



17Dizajnové rady Schindler 5500

Podlaha

Umelý granit
Čierny

Umelý granit
Hnedý

Umelý granit
Sivý

Čierna guma
Škvrnitá

Pripravené pre podlahu
dodanú klientom

Poznámka
Špecifikácie, príslušenstvá a farby sa môžu meniť. Všetky kabíny a príslušenstvá zobrazené v tejto brožúre slúžia len na ilustráciu.
Predstavené vzorky sa môžu líšiť od originálov vo farbe a v materiáli.

Nerez
Plátno Lausanne

Laminát
Drevo Slavonia

Metalické lakované sklo
Jantár Petersburg

Metalické lakované sklo
Štokholm sivá

Lakované sklo
Šanghaj červená

Nerez
Luzern brúsená

Nerez
Matná Lugano

Laminát
Drevo Vancouver

Metalické lakované sklo
Toronto titanová

Lakované sklo
Jodhpur modrá

Nerez
Montreux zrkadlová

Nerez
Zurich tmavá brúsená

Laminát
Drevo Chicago

Metalické lakované sklo
Strieborná Leon

Lakované sklo
Celestínová
Antigua

Nerez
Ženeva Dama

Nerez
Doha zlatá

Laminát
Drevo Arosa

Metalické lakované sklo
Modrá Kašmír

Lakované sklo
Sivá Helsinki

Možnosť použitia lakovaného skla.
Určite si vlastný odtieň NCS.
+

Steny
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Sunset Boulevard
Inšpirujúca a výnimočná

Steny
Digitálna tlač na matnom skle
Moskva červená

Osvetlenie
Dash Array

Podlaha
Umelý granit
Sivý

Strop
Nerez
Luzern brúsená

Digitálna tlač na matnom skle
Úžasné intenzívne farby zdôraznené matným sklom pre
väčšiu eleganciu. Od belaso-červenej po sivo-béžovú,
tento dizajn vám umožní vytvoriť fascinujúce farebné
prechody a nezabudnuteľný zážitok z jazdy.

Digitálna tlač na nerezi
Vytvorte atmosféru nielen farbami, ale i pomocou nereze
potlačenej nápadnými vzormi. Vyberte si medzi zreteľnými
geometrickými tvarmi alebo výraznými organickými mo-
tívmi. Bez ohľadu na veľkosť kabíny, digitálne dekoračné
vzory vždy vyzerajú úžasne.

Osvetlené madlá a okopové lišty
Malé detaily, veľký účinok. Osvetlené madlá a okopové
lišty dotvoria kabínu jedinečným spôsobom.

Presklené steny a dvere
Dodajte svojmu výťahu panoramatický výhľad. Zvoľte
sklenené panely pre bočné steny alebo zadnú stenu,
alebo oboje, ak si prajete úplnú priehľadnosť.
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Sunset Boulevard
Digitálna tlač na nerezovom povrchu

Kabína

Spot

Osvetlenie

Line

Surround

Dash Array

Strop

Nerez
Luzern brúsená

Nerez
Montreux zrkadlová

Nerez
Matná Lugano

Nerez
Zurich tmavá brúsená

Nerez
Doha zlatá
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Steny
Digitálna tlač na zrkadle alebo
matnej nerezi

Poznámka
Špecifikácie, príslušenstvá
a farby sa môžu meniť. Všetky
kabíny a príslušenstvá zobraze-
né v tejto brožúre slúžia len na
ilustráciu. Predstavené vzorky
sa môžu líšiť od originálov vo
farbe a v materiáli.

Steny
Nerez

Doha zlatá

Luzern brúsená

Montreux zrkadlová

Matná Lugano

Zurich tmavá brúsená

Podlaha

Umelý granit
Čierny

Umelý granit
Hnedý

Umelý granit
Sivý

Pripravené pre podlahu
dodanú klientom
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Sunset Boulevard
Digitálna tlač na matnom skle

Spot

OsvetlenieKabína

Line

Surround

Dash Array

Strop

Nerez
Luzern brúsená

Nerez
Montreux zrkadlová

Nerez
Matná Lugano

Nerez
Zurich tmavá brúsená

Nerez
Doha zlatá
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Detroit sivá
Západ slnka
New York Antália modrá

Moskva
červená Luxor zlatá Marakeš mokka

Poznámka
Špecifikácie, príslušenstvá a farby sa môžu meniť. Všetky kabíny a príslušenstvá zobrazené v tejto brožúre slúžia len na ilustráciu.
Predstavené vzorky sa môžu líšiť od originálov vo farbe a v materiáli.

Steny
digitálne dekorácie
na matnom skle

Luzern brúsená

Montreux zrkadlová

Matná Lugano

Zurich tmavá brúsená

Umelý granit
Čierny

Umelý granit
Hnedý

Umelý granit
Sivý

Pripravené pre podlahu
dodanú klientom

Podlaha

Doha zlatá

Steny
Nerez
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Times Square so
sklenenými panelmi
strop a zadná stena:
nerez Luzern brúsená
bočné steny: sklo
podlaha: čierny umelý granit
osvetlenie: LED nepriame

Times Square so
sklenenými panelmi
strop a bočné steny:
nerez Luzern brúsená
zadná stena: sklo
podlaha: čierny umelý granit
osvetlenie: LED nepriame

Pútavá priehľadnosť
Od sklenených stien a dverí po sklenené
kabíny

Presklené steny a dvere pre väčšiu priehľadnosť
Zažite maximálnu viditeľnosť a unikátny výhľad ako nikdy pred-
tým. Vyberte si zo širokého radu sklenených dverí tak, aby vám
optimálne vyhovovali. Sklo si môžete na dosiahnutie úplnej
priehľadnosti zvoliť pre bočné steny i zadnú stenu, alebo ho
môžete kombinovať s inými interiérovými materiálmi z dizajno-
vých radov Times Square, Park Avenue a Sunset Boulevard.

Poznámka
Špecifikácie, príslušenstvá a farby sa môžu meniť. Všetky kabíny a príslušenstvá zobrazené
v tejto brožúre slúžia len na ilustráciu. Predstavené vzorky sa môžu líšiť od originálov vo
farbe a v materiáli.

Presklenená
zadná a bočné
steny a preskle-
nené dvere

Rámy pre presklené steny ponúkame vo dvoch nerezových
úpravách.

Presklenené
dvere

Presklenená
zadná stena

Presklenená
bočná stena

Luzern brúsená
Montreux
zrkadlová
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Sklenené panely

Times Square so
sklenenými panelmi
strop: nerez Luzern brúsená
zadná stena a bočné steny: sklo
podlaha: čierny umelý granit
osvetlenie: LED nepriame
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Zrkadlá
Zrkadlá vždy dodávajú miestnostiam a budovám pocit
priestoru. V snahe dosiahnuť väčšiu atraktívnosť a hĺbku
kabíny, bočné steny alebo zadnú stenu môžeme vybaviť
zrkadlom z bezpečnostného skla v plnej alebo polovič-
nej výške.

Perfektný vzhľad s vhodnými doplnkami.
Ovládacie panely a príslušenstvá

Madlá
I keď sa váš výťah pohybuje hladko a takmer nehlučne,
madlá dodávajú užívateľom pocit bezpečia. Nerezové
madlá pasujú k interiéru a jeho tvarom a môžu byť na-

montované na zadnej stene alebo bočných stenách.
Osvetlené madlá a okopové lišty predstavujú perfektný
doplnok, ktorý pridá vašej kabíne úžasnú atmosféru.

Vonkajšie ovládanie
Schindler 5500 má prvky, ktoré pomôžu užíva-
teľom nájsť cestu k výťahu a dostať sa na poža-
dované miesto pohodlne. Zvoľte najvhodnejšie
riešenie pre jednu alebo viac kabín, s montážou
na stenu alebo do zárubne dverí výťahu.
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Pravý a ľavý zrkadlový panel na zadnej stene Pravý a ľavý zrkadlový panel na bočných stenách

Zrkadlo na zadnú stenu v plnej výške Zrkadlo na zadnú stenu v polovičnej výške



28 Dizajnové rady Schindler 5500

ElegantnýElegantný dizajn.dizajn. JednoducháJednoduchá obsluha.obsluha.
PoPozvánkazvánka kk obsluheobsluhe cestujúcimi.cestujúcimi.

Linea 300
Rozmanité možnosti vzhľadu. Moderný a robustný čelný
panel z vysoko lesklej alebo drsnej nereze. Tlačidlá s jasným
bielym osvetlením, ktoré sa zmení na červené hneď ako
výťah zaregistruje privolanie. Biely alebo čierny sklenený
panel s veľkým, ľahko čitateľným červeným bodovým matico-
vým LED displejom s vysokým rozlíšením.

Doplnkové možnosti:
− obrazovka TFT LCD,
− skrytá skrinka pre obsluhu,
− rôzne možnosti namontovania
vonkajších ovládacích prvkov,

Ovládací panel
v kabíne

Šípky ukazujúce
smer pohybu kabíny

Ovládacie panely
na podlažiach

Indikátor polohy
kabíny

Linea 100
Funkčný dizajn z nereze. Vstavaný displej z bieleho skla
s veľkou, ľahko čitateľnou červenou bodovou maticou
LED. Prehľadné tlačidlá s červeným potvrdením privolania.

Doplnkové možnosti:
− skrytá skrinka pre obsluhu,
− kľúčové spínače,
− Braillovo písmo na tlačidlách

Ovládací panel
v kabíne

Šípky ukazujúce
smer pohybu kabíny

Indikátor polohy
kabíny

Ovládacie panely
na podlažiach

− kľúčové spínače,
− čítačka kariet,
− Braillovo písmo na
tlačidlách
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Linea Vetro
Štýlový a elegantný čierny alebo biely sklenený panel
v plnej výške, dokonale integrovaný do interiéru kabíny.
Dotykové ovládanie s dobre čitateľným TFT LCD
displejom s vysokým rozlíšením. Nápadný dizajn pre
exkluzívnu atmosféru.

Terminál PORT
Tento nový rad terminálov dodá vašej budove inteligen-
ciu. Rôzne možnosti a technológie terminálu PORT
optimalizujú dopravné toky. Podrobné informácie
nájdete na www.theporttechnology.com.

Ovládací panel
v kabíne

Ovládacie panely
na podlažiach

terminál PORT
s čítačkou kariet
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Rôzne varianty pre riešenia na mieru.

Schindler vám ponúka početné doplnkové možnosti
ako zlepšiť vzhľad a funkčnosť vášho výťahu vo všetkých
smeroch. Nasledujúci zoznam prináša stručný prehľad
možností vo všetkých tematických skupinách. Umožní
vám to prispôsobiť si výťah na mieru tak, aby sa perfekt-
ne hodil k vašej budove.

Dizajn interiéru
− presklené dvere a presklené steny
− LED osvetlenie zabudované do stropného panelu
− kabína pripravená pre lokálne dokončenie interiéru,
pridajte do kabíny až 50 % nosnosti výťahu
− lakované sklo v rôznych farbách
− digitálna tlač na nerezovom povrchu alebo na
matnom skle
− osvetlené madlá a okopové lišty

Výkon
− až 8 kabín v skupine, s možnosťou rozšírenia
s technológiou PORT
− vyspelá technológia pohonu
− dvojitý vstup s paralelným alebo selektívnym
otváraním dverí
− aktívne uzamykanie dverí
− súprava na zlepšenú kvalitu jazdy
− vzdialený monitoring a diagnostika

Prístupnosť
− technológia Schindler PORT
− rozhranie pre monitorovanie budovy
− prístupnosť pre zdravotne postihnutých užívateľov
− viacjazyčná hlasová signalizácia
− mechanický alebo dotykový ovládací panel
− výťah s obsluhou

Bezpečnosť
− 3D svetelná clona na dverách
− kontrola prístupu na poschodiach
− rozhranie pre priemyselnú televíziu
− diaľkový alarm
− automatická evakuácia
− požiarne režimy
− požiarny výťah (EN81-72)
− prevádzka v prípade zemetrasenia

Ekologickosť
− osvetlenie LED
− Eco Mode, zdokonalený pohotovostný režim
− ovládanie osvetlenia nástupísk
− bezhalogénová kabeláž
− pohon s rekuperáciou brzdovej energie

Ak si želáte pomoc pri
výbere funkcií pre vašu bu-
dovu, obráťte sa na svojho
obchodného zástupcu
spoločnosti Schindler.
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Keď vízia stretáva disciplínu. Firma Schindler
je partnerom projektu Solar Impulse.

Schindler je hlavným partnerom projektu Solar Impulse, bezpalivového lietadla, ktorého cieľom je
obletieť svet len s pohonom slnečnej energie.

www.schindler.sk

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421-2-327 24 111,
fax: +421-2-327 24 000,

infosk@sk.schindler.com
www.schindler.sk

Nájdite viac informácií o produktoch
firmy Schindler.

Jednoducho oskenujte kód svojim mobilným telefónom
za pomoci voľne dostupného softwaru na čítanie
QR kódov. Tento software sa nachádza na vašom
smartfóne alebo je zadarmo stiahnuteľný z internetu. BR
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