
Schindler 5500
Prispôsobí sa vám.

Osobné výťahy Schindler
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KľúčovéKľúčové parparametrametree
nosnosť 630 – 2500 kg

zdvih max. 150 m

šírka dverí 800 – 1400 mm

výška dverí 2100 – 2400 mm

pohon technológia STM
s rekuperáciou brzdnej energie ako voliteľným
príslušenstvom

rýchlosť 1,0 – 3,0 m/s
MMR a MRL

počet poschodí 50 staníc (60 vstupov)

skupiny výťahov až 8 výťahov
možnosť rozšírenia s technológiou PORT

interiér 4 štýly dekoru, od funkcionalistického po sofistikovaný
variant so sklenenými panelmi
variant s prípravou na lokálnu úpravu interiéru

ovládanie mechanické alebo dotykové tlačidlá
bodový maticový displej alebo TFT LCD

typy dverí T2L, T2R, C2, C4
sklenené dvere ako voliteľné príslušenstvo
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44 prvkyprvky perfektneperfektne nana mieru.mieru.
Schindler 5500

Vytvorte si sami práve taký vzhľad a pocit z vášho
výťahu, aký ste si vždy predstavovali. Naše rôzne
dizajnové rady vám umožnia výber od predkon-
figurovanej kabíny po vašu vlastnú koncepciu, od
funkcionalistickej po sofistikovaný dizajn.

TvTvoriváorivá slobodasloboda dizajnudizajnu

Užívajte si rýchlejšiu a plynulejšiu jazdu. Najnovšie
trendy vo vývoji nosných prvkov a riadiacich
systémov vám poskytujú nielen vyššiu rýchlosť, ale
aj väčší počet cestujúcich a viac nákladu, a zároveň
optimálnu kvalitu jazdy.

VysokýVysoký výkonvýkon

Spoľahnite sa na najmodernejšiu technológiu.
Schindler 5500 vám pomôže znížiť množstvo emisií
produkovaných vašou budovou vďaka efektívnejšiemu
využitiu energie – pohon s rekuperáciou brzdnej
energie pre rentabilnejšiu prevádzku.

ZelenáZelená mobilitamobilita

PriestorPriestorováová prispôsobivosťprispôsobivosť
Prispôsobte rozmery a technológiu výťahu vašim
potrebám. Výťah Schindler 5500 sa dá upraviť
podľa požiadaviek budovy, aby došlo
k optimálnemu využitiu priestoru a šachty.
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RôzneRôzne variantyvarianty prpree
riešeniariešenia nana mieru.mieru.
Výrobok, ktorý vždy vyhovuje
Sami si stanovte rozmery, ktoré sú
v súlade s vašimi predstavami a požia-
davkami budovy.
Schindler 5500 sa do nich zmestí:

– Štandardné veľkosti kabíny sa dajú
prispôsobiť v šírke i hĺbke, s krokom
50 a 100 mm, v súlade s požiadavka-
mi ISO normy.

– Výška kabíny je variabilná v krokoch,
až po 3000 mm.

– Jediný modulárny systém môže pokryť
požiadavky na rôzne aplikácie, ako
sú obytné, komerčné alebo verejné
budovy.

PriestorPriestorováová prispôsobivosťprispôsobivosť

Prispôsobte mobilitu funkcii vašej budovy. Od ideálneho využitia
priestoru a možností strojovne po kabínu „šitú na mieru“ a plynulý
pohyb ľudí a nákladu.

Od jednosmernej prepravy po obojsmernú
Kabíny s hladko sa otvárajúcimi dverami na oboch
stranách sú len jedným z príkladov riešení, ktoré vám
pomôžu efektívne zvládať pohyb ľudí po vašej budove.

Štandardná a rozšírená ponuka dverí
Široká paleta možností šírok i výšok dverí (šírka od 800 do
1400 mm, výška do 2400 mm) sa prispôsobí požiadavkám
predpisov i budovy. Dvere sa dodávajú s rôznymi
povrchovými úpravami, vrátane sklenených panelov.
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UľahčenáUľahčená integrintegráciaácia dodo budovybudovy..

Usporiadanie MMR a MRL
V závislosti na rozmeroch šachty u výťahov Schindler
5500 rozlišujeme riešenia s ministrojovňou (MMR)
a bez strojovne (MRL). Flexibilné umiestnenie
vyvažovacieho závažia tiež poskytuje viac možností
perfektného využitia priestoru, maximalizuje úžitkový
priestor a znižuje stavebné náklady.

MMR MRL

VysokýVysoký výkon,výkon, plynuláplynulá prprevádzka.evádzka.

Inteligencia pre vašu budovu
Technológia Schindler PORT využíva revolučné
riadenie prevádzky, ktoré dostane ľudí rýchlejšie
na miesto určenia než akýkoľvek iný riadiaci
systém, a pritom tiež znižuje počet zastávok po
ceste. Jediné, čo sa požaduje od cestujúceho je,

aby jednoducho poskytol informácie o tom, kto je
a kam sa chce dostať. Technológia Schindler PORT
sa postará o všetko ostatné. Naplánuje a uskutoční
plynulý priebeh cesty po optimálnej trase, ktorá
zaberie najmenej času.

S technológiou PORTBez technológie PORT
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OdOd úsporúspor kk trvalotrvalo udržateľnýmudržateľným riešeniam.riešeniam.

ZelenáZelená mobilitamobilita

Znížte spotrebu energie na minimum vďaka efektívnejšiemu využitiu elektrickej
energie. Technický pokrok uplatnený vo výťahu Schindler 5500, ako napríklad
využitie rekuperácie brzdnej energie, nových nosných prvkov a starostlivo
zvolených materiálov, zaistí ekologicky zdravé riešenie.

až do30%

až do20×
Osvetlenie LED
Svietidlá LED majú extrémne dlhú životnosť. Vydržia až 20-krát
dlhšie ako štandardné žiarovky a pritom spotrebujú podstatne
menej energie. Žiarivé riešenie pre cestujúcich i životné prostredie.

až do50%
Optimalizovaný motor a nosné prvky
Vysoký výkon, kompaktné rozmery. Efektívna prevádzka aj spotreba
energie. Nová konfigurácia pohonu a nosných prvkov váži až
o 50 % menej ako jej predchodca, a pritom spotrebuje menej
mazacieho oleja. Dodávame aj samomazné verzie bez oleja.

Od efektívnosti k certifikácii zelených budov.
Všade vo svete sú budovy posudzované podľa energetickej účinnosti.
V rámci certifikácie zelených budov sa pozornosť zameriava aj na
výkony a parametre výťahov. Vďaka vyššie uvedeným úsporným rieše-
niam naše výťahy Schindler 5500 získali triedu energetickej účinnosti
A, čo znamená, že dosahujeme vysoké hodnotenie podľa smernice
VDI. Týmto vám pomôžeme získať vysoké hodnotenie potrebné pre
získanie ekologických certifikátov pre vaše budovy.

Technológia Clean Drive
Vďaka vysoko účinným rekuperačným pohonom spotrebuje
výťah Schindler 5500 približne o 30 % menej energie než iné
porovnateľné výťahy. S technológiou PowerFactor 1 sú pohony
dokonca schopné produkovať elektrickú energiu, ktorú možno
ihneď vracať do siete.
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VysokýVysoký výkonvýkon

Výťah Schindler 5500 cestujúcim poskytuje príjemný zážitok. Široký sortiment
aplikácií bez strojovne (MRL) pre obytné i komerčné budovy, spolu s novým vývojom
pohonu a nosných prvkov, z neho robia značku modernej mestskej mobility. Veľký
zdvih, vysoká rýchlosť, rôzne zlepšenia v oblasti rozsahu nosností a technológia
zníženia hlučnosti stavia Schindler 5500 na špičku medzi výťahmi.

ViacViac možnostímožností zlepšeniazlepšenia jazdnýchjazdných vlastnostívlastností

Nosnosť
Až do 2500 kg

Dopravný zdvih
Až do 150 metrov,
až do 50 staníc

DoprDopravnáavná rýchlosťrýchlosť
Až do 3 metrov
za sekundu

KvKvalitaalita
jazdyjazdy

Kapacita, výška budovy a rých-
losť musia byť v súlade pri definovaní
riešení mestskej mobility pre vás.
Každý z týchto parametrov je defino-
vaný tak, aby zabezpečil optimálnu
jazdu. Preto vždy berieme do úvahy
kombinovaný vplyv všetkých paramet-
rov.

Náš zdokonalený výrobok, vývoj
motorov a nosných prvkov umožňuje
zdvih až do výšky 150 metrov (MRL
a MMR) a rýchlosť až 3 m/s, pričom
úrovne hlučnosti a vibrácií zostávajú
nízke, a stále je zaručená plynulá
jazda.
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TvTvoriváorivá slobodasloboda dizajnudizajnu

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.

DajteDajte vášmuvášmu výťahuvýťahu vlastnúvlastnú osobnosťosobnosť
„Navona“, „Times Square“, „Park Avenue“ a „Sunset
Boulevard“ – naše štyri dizajnové rady ponúkajú širokú pa-
letu možností dekoru. Vyberte si dizajn, ktorý sa najlepšie
hodí k vašej architektonickej koncepcii a zodpovedá vašim
predstavám. Poskytnite cestujúcim jedinečný zážitok z jazdy
vo sviežich farbách, nápadných vzoroch a materiáloch
špičkovej kvality.

Podrobné informácie o našich štyroch interiérových
štýloch ponúka samostatná brožúra.

Navona – funkčná a spoľahlivá
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 voľbu na použitie
v obytných priestoroch. Zadná stena i bočné steny môžu
byť doplnené nerezou. Interiér Navony predstavuje dlhotr-
vajúcu funkčnosť presne tam, kde je to potrebné.

Times Square – moderná a všestranná
Navrhnite si vlastný moderný dizajn. Zvoľte medzi teplými
alebo studenými farbami na vytvorenie sviežeho vzhľadu
alebo skombinujte možnosti na zvýšenie kontrastu pre
väčšiu hĺbku. Zvoľte kabínu pripravenú na lokálny úpravu,
ak si chcete vytvoriť návrh podľa vlastného štýlu a vkusu.
Times Square dodá charakteristické črty každej verejnej,
komerčnej alebo obytnej budove.

Park Avenue – sofistikovaná a elegantná
Objavte čistú eleganciu lakovaných sklenených stien alebo
laminátu pri vytváraní súčasnej, modernej atmosféry. Voli-
teľný dizajnový prvok zaobleného prechodu medzi stropom
a zadnou stenou dá vašej kabíne jedinečný vzhľad. Zlaté či
strieborné trblietanie pokovovaných skiel z našej kolekcie
alebo bronzový či matný sivý nerezový povrch sú ďalšou
skvelou možnosťou. Vhodné osvetlenie perfektne dopĺňa
štýlový dizajn tohto výťahu, ideálneho pre reprezentatívne
obytné a administratívne budovy alebo luxusné hotely.

Sunset Boulevard – inšpirujúca a výnimočná
Zameraný na vzrušujúci zážitok užívateľov v luxusných ho-
teloch, kluboch a reštauráciách. Kombinácia prvotriednych
materiálov, zaujímavých vzorov a nápadných farebných
prechodov robí z tejto kabíny unikátny zážitok. Návrhy
osvetlenia a stropu vytvárajú fascinujúcu atmosféru. Urobte
z výťahu svoje pódium.

Poznámka
Technické špecifikácie, príslušenstvá
a farebné vyhotovenie sa môže zmeniť.
Všetky kabíny a príslušenstvá zobrazené
v tejto brožúre sú len informatívne.
Zobrazené vzorky sa môžu od originálu
líšiť materiálom a farebným vyhotovením.

NašeNaše prprefereferovanéované dizajno-dizajno-
vévé riešeniariešenia vámvám ukážuukážu čočo
jeje rerealizovateľnéalizovateľné aa môžemôže
byťbyť ľahkoľahko skombinované.skombinované.
PoPokiaľkiaľ chcetechcete byťbyť krkreatív-eatív-
nejší,nejší, môžetemôžete sisi navrhnúťnavrhnúť
vlastnývlastný dizajndizajn kabínykabíny..
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Sunset Boulevard s digitálnou
tlačou na matnom skle
strop: nerez Luzern brúsená
steny: západ slnka New York
podlaha: čierny umelý granit
osvetlenie: LED Dash
ovládací panel v kabíne: Linea Vetro

Prekonajte očakávania.
Vstúpte do srdca dizajnu.

Digitálna tlač na nerezovom povrchu
Vytvorte atmosféru nielen farbami, ale i pomocou
nereze potlačenej nápadnými vzormi. Vyberte si medzi
zreteľnými geometrickými tvarmi alebo výraznými
organickými motívmi. Zvoľte nerez s atraktívnym
bronzovým alebo sivým trblietaním. Bez ohľadu na
veľkosť kabíny, digitálne dekoračné vzory vždy vyzerajú
úžasne.

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

Vybavte svoje kabíny originálnym vzhľadom
Prispôsobte kabínu výťahu celkovej dizajnovej koncepcii a
dosiahnite jedinečnosť vašej budovy. Začnite jednou z vo-
pred nakonfigurovaných možností výťahu Schindler 5500
a vytvorte taký vzhľad, aký si želáte. Pridajte vhodné farby
a možnosti osvetlenia, alebo doplňte sklenené prvky pre
lepší pocit bezpečia. Možnosti sú takmer neobmedzené
vzhľadom k tomu, že do kabíny výťahu môžete pridať až
50% nominálnej nosnosti výťahu vo forme dodatočnej
hmotnosti interiéru kabíny.

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).

Presklené dvere a steny
Upútajte pozornosť priehľadnou kabínou. Široká škála
presklených dverí vám pomôže nájsť riešenie pre dané
použitie. Pre maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť môžu
byť sklenené panely nainštalované buď na zadnej stene
a na bočných stenách, alebo je ich možné kombinovať
s ďalšími materiálmi interiéru kabíny dizajnových radov
Times Square, Park Avenue a Sunset Boulevard. Rámy
pre presklené panely ponúkame vo dvoch nerezových
úpravách.

Podrobné informácie o lakovanom skle, možných
presklených vyhotoveniach a digitálnej potlači ponúka
samostatná brožúra o interiérových štýloch.

Times Square s presklenými stenami
strop: nerez Luzern brúsená
steny: sklenené panely
podlaha: čierny umelý granit
osvetlenie: nepriame LED
povrch rámu: nerez brúsená Luzern
ovládací panel v kabíne: Linea 100
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Park Avenue s lakovaným
sklom
strop a zadná stena:
nerez Luzern brúsená
steny: Šanghaj červená
podlaha: čierny umelý granit
osvetlenie: LED Spot
ovládací panel v kabíne: Linea 300
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Perfektný vzhľad s vhodnými doplnkami.
Ovládacie panely a doplnky

Vybavte svoj výťah štýlovo
Naše ovládacie panely a doplnky, ako madlá, zrkadlá
a osvetlenie, sa hodia k vami zvolenému dekoru
a optimálne dopĺňajú váš výťah – a to až do najmenšie-
ho detailu.

Celkový prehľad všetkých ovládacích prvkov a doplnkov
nájdete v samostatnej brožúre o interiérových štýloch.

Ovládacie panely
Upravte svoj výťah tak, aby ho mohli jednoducho
obsluhovať všetci užívatelia. Všetky energeticky účinné
ovládacie panely sú zhotovené z vysoko kvalitných ma-
teriálov a vybavené prvotriednymi povrchmi. Môžete si
tiež zvoliť elegantné celosklenené ovládacie prvky, ktoré
budú dokonalým zavŕšením interiéru vašej kabíny.

Zrkadlá
Zrkadlá vždy dodávajú miestnostiam a budovám pocit
priestoru. V snahe dosiahnuť väčšiu atraktívnosť a hĺbku
kabíny, jednu bočnú alebo zadnú stenu môžeme vybaviť
zrkadlom z bezpečnostného skla v plnej výške.

Madlá
I keď sa váš výťah pohybuje hladko, madlá dodávajú
užívateľom pocit bezpečia. Nerezové madlá pasujú
k interiéru a jeho tvarom a môžu byť namontované na
zadnej stene alebo bočných stenách. Osvetlené madlá
a okopové lišty pridajú vašej kabíne úžasnú atmosféru.

Osvetlenie
Kolekcia rozmanitých možností osvetlenia, od teplého
bodového svetla až po tlmené nepriame osvetlenie, vám
pomôže navodiť vo vašom výťahu tú pravú atmosféru.
Vybrať si môžete z osvetlení, ktoré sú súčasťou našich
interiérových dizajnov, alebo sa môžete rozhodnúť pre
osvetlenie na zákazku.
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Linea
Vetro

Linea
300



14 Schindler 5500

Dodajte svojmu projektu ideálny vzhľad.

Luxusné obytné budovy
Vďaka svojim početným možnostiam interiérového dizajnu
sa Schindler 5500 dokonale prispôsobí architektonickému
návrhu vašej obytnej budovy. Vďaka ďalšiemu zlepšeniu
energetickej úspornosti a zníženiu hlučnosti sa výťah
Schindler 5500 stáva ideálnou voľbou.
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Kancelárske a komerčné budovy
Schindler 5500 sa dokonale hodí do prostredia s intenzívnou
prevádzkou a možno ho ľahko nainštalovať vo väčších skupinách
výťahov. K dispozícii sú tiež presklené kabíny, ktoré cestujúcim
ponúkajú panoramatický výhľad. Schindler 5500 vybavený patento-
vanou technológiou PORT sa stáva vysoko účinným systémom na
riešenie mobility vo vašich kancelárskych a komerčných budovách.
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Schindler 5500 MRL
Údaje pre plánovanie

Poznámky:
– Naše zariadenie je navrhnuté pre prevádzku v rozsahu teplôt medzi 5 a 40 °C.
– Aby bola zaistená vhodná teplota pre zamestnancov vykonávajúcich údržbu, teplota v šachte by sa mala pohybovať medzi 5 a 35 °C.
– Priemerná relatívna vlhkosť v šachte nesmie prekračovať v mesačnom priemere 90 % a v dennom priemere 95 % - bez kondenzácie.
– Tabuľku rozmerov je podľa normy EN81, pre požiadavky v zmysle miestnych noriem a špecifické požiadavky (napr. norma EN81-72: požiarne výťahy), prosím kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
– Rozmery šachty (šírka a hĺbka) počítajú s čistými rozmermi +/-25 mm horizontálnej tolerancie po celej výške šachty (v prípade šácht vyšších ako 80 m sa obráťte na vášho obchodného zástupcu).
– Všetky uvedené informácie sú pre všeobecnú orientáciu a na účely plánovania. Konkrétne konštrukčné detaily získate na našom miestnom obchodnom oddelení.

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE ZKE BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK*
mm

630 8 1.0 45 15 1 1100 1400 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 1775 1175 HK+1250
1.6 80 30 1 1300 HK+1400

800 10 1.0 45 15 1 1350 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2025 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

1000 13 1.0 45 15 1 1100 2100 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 2475 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 1700 2475 2050 HK+2050

3.0 150 50 1 2275 HK+2250

13 1.0 45 15 1 1600 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2150 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 2200 1725 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1275 17 1.0 45 15 1 1200 2300 2200-3000 T2 1100 2000-2400 1950 2700 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1500

2.5 100 36 1 2000 2700 2075 HK+2050

3.0 150 50 1 2300 HK+2250

17 1.0 45 15 1 1650 1700 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2425 2025 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1475

2.5 100 36 1 2450 2050 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1600 21 1.0 45 15 1 1400 2400 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2200 2800 1200 HK+1300

1.6 80 30 1 1325 HK+1475

2.5 100 36 1 2225 2800 2185 HK+2050

3.0 150 50 1 2525 HK+2400

21 1.0 45 15 1 2100 1600 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2675 1925 1200 HK+1325

1.6 80 30 1 1325 HK+1525

2.5 100 36 1 2700 1950 2250 HK+2050

3.0 150 50 1 2700 HK+2400

1800 24 1.0 45 15 1 2100 1800 2200-3000 C2 1200 2000-2400 2775 2125 1225 HK+1425

1.6 80 30 1 1350 HK+1625

2.5 100 36 1 2800 2150 2275 HK+2250

3.0 150 50 1 2725 HK+2500

2000 26 1.0 45 15 1 1500 2700 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2300 3100 1250 HK+1450

1.6 80 30 1 1325 HK+1575

2.5 100 36 1 2225 HK+2150

2500 33 1.0 45 15 1 1800 2700 2200-3000 C4 1400 2000-2400 2525 3100 1300 HK+1500

1.6 80 30 1 1375 HK+1600

2.5 100 36 1 2550 3100 2300 HK+2250

GQ nosnosť
VKN rýchlosť
HQ zdvih

BK šírka kabíny
TK hĺbka kabíny
HK výška kabíny

T2 teleskopické dvere
C2/C4 centrálne otvárané

teleskopické dvere
BT šírka dverí
HT výška dverí

BS šírka šachty
TS hĺbka šachty
HSG hĺbka priehlbne
HSK horný prejazd pod najnižšou časťou stropu
* so zábradlím 700 mm výšky na kabíne

HEmin = HT + 450 mm
HK = HT + min. 100 mm
podlaha (HKZ): vyššie uvedené hodnoty počítajú s maximálnou hrúbkou lokálnej podlahy 40 mm
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Rez a pôdorys

jeden vstup
centrálne otvárané teleskopické dvere

jeden vstup

jeden vstup
teleskopické dvere

Viac informácií, ako napríklad návrhy, konštrukčné plány
a cenovú ponuku získate na našom miestnom obchodnom oddelení.

F.F.L. = konečná úroveň čistej podlahy
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Z podzemia do oblakov.
Zabezpečenie mestskej mobility.

Vo svete, v ktorom žijeme a pracujeme, je mobilita základnou požiadavkou.
Schindler je symbolom mestskej mobility a je uznávaný ako symbol kvality
a bezpečnosti. Každý deň sa výrobky a služby spoločnosti Schindler tešia
dôvere jednej miliardy ľudí na celom svete.

Schindler zabezpečuje mestskú mobilitu svojimi výťahmi, eskalátormi a službami,
ktoré sú koncipované tak, aby zabezpečili efektivitu a udržateľnosť. Spoločnosť
Schindler sprevádza vývoj budov vo všetkých fázach: od plánovania a výstavby
až po ich dennú prevádzku, čím zaručuje ich celoživotnú hodnotu.

PlynuláPlynulá dodávkadodávka

Rozsiahle portfólio výťahov a eskalátorov spoločnosti Schindler
ponúka riešenie mobility na použitie v akejkoľvek budove.
Zákazníci spoločnosti Schindler sa môžu spoľahnúť na udržateľné
technológie, vynikajúce projektové riadenie a dômyselné metódy
inštalácie. Riešenie vždy na mieru.

Technológia pre všetky typy budov uspokojujúca všetky
požiadavky na mobilitu:
– obytné a kancelárske budovy,
– obchodné budovy, maloobchodné prostredie,
– nemocnice a verejné budovy,
– prostredie s intenzívnou prevádzkou,
– výškové budovy,
– výletné lode.

DômyselnéDômyselné plánovanieplánovanie

Voľba správneho riešenia mobility vyžaduje analýzu požiadaviek
na danú budovu a simuláciu možných modelov dopravy. Z nich
spoločnosť Schindler vychádza pri pomoci s plánovaním, ktoré má
zabezpečiť efektívnu mobilitu a pohodlnú dopravu pre cestujúcich.
Prinášame celosvetové know-how pre každý jednotlivý projekt.

Podpora spoločnosti Schindler pri plánovaní:
– odborní poradcovia pre plánovanie dopravných systémov
a výrobkov,
– prepravná analýza a s ňou súvisiace výpočty,
– špecializované konštrukčné centrá pre riešenia robené
na mieru,
– zásady a nástroje plánovania na urýchlenie plánovania šachty,
rozvrhnutie budov a výber alebo konfiguráciu výrobkov.
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EfektívnaEfektívna prprevádzkaevádzka

Hladká a bezproblémová prevádzka a veľmi dobrá dostupnosť sú
výsledkom profesionálnej údržby a modernizácie. Pridanými
hodnotami investície sú ekologická a prevádzkovú účinnosť.
Spoľahlivosť a udržateľnosť – každý deň, po celý deň.

Portfólio údržby, opráv a modernizácie:
– sieť pobočiek a servisov po celom svete,
– kvalifikovaní a certifikovaní technici a montéri,
– servisné riešenia pre všetky typy budov a požiadaviek,
– dostupnosť a rýchle dodanie náhradných dielov,
– rýchla reakcia na vaše volanie na náš centrálny dispečing,
– diagnostické nástroje E-monitoringu,
– riešenia pre kompletnú výmenu aj postupnú modernizáciu
krok po kroku.

NeustáleNeustále zlepšovaniezlepšovanie

V snahe určovať trend a zvýšiť efektívnosť spoločnosť Schindler
nepretržite vyvíja nové výrobky a prvky. Technologické míľniky,
ktoré mestskej spoločnosti zaisťujú mobilitu – pohodlne,
bezpečne a ekologicky. Pokrok si žiada inováciu.

Špičkové zlepšenia:
– technológia PORT – riadenie prevádzky, komunikácie v rámci
budovy a kontroly prístupu, ktoré vám pridelí najrýchlejšiu
trasu v budove,
– čistá technológia pohonu Schindler PF1 s rekuperáciou,
– dizajn nenáročný na priestor, s optimalizovanou hmotnosťou,
– flexibilné koncepcie modernizácie od úplnej výmeny po
čiastočnú modernizáciu,
– ekologický režim prevádzky eskalátorov a výťahov.
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Schindler je hlavným partnerom projektu Solar Impulse, bezpalivového lietadla, ktorého cieľom je
obletieť svet len s pohonom slnečnej energie.

www.schindler.sk

Tam kde si vízia podáva ruku s disciplínou.
Schindler je partnerom projektu Solar Impulse.

Získajte viac informácií o výrobkoch
spoločnosti Schindler.

Jednoducho oskenujte kód svojim mobilným telefónom
za pomoci bezplatného softvéru na čítanie QR kódov.
Tento softvér nájdete vo svojom telefóne alebo si ho
môžete jednoducho bezplatne stiahnuť z internetu.

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


