
Schindler 6200/6300
Dizajnové rady, farby a materiály.

Modernizácie Schindler
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Možnosti výberu dizajnu
Výťahy Schindler 6200/6300 predstavujú celkom nové spojenie dizajnu a 
funkčnosti, s ktorým sa budú prepravované osoby cítiť príjemne a bezpečne. 
Kombinácia štýlu, farieb a doplnkov bude ladiť s vašou budovou.
Celkový vzhľad a atmosféru podčiarknu starostlivo vybrané materiály.

2 štýly
Zvoľte si štýl Round pre hladký oblý organický 
vzhľad, alebo štýl Square pre hranatý vzhľad 
s modernými líniami. Oba tieto dizajnové 
štýly majú charakteristické prvky – stropy, 
dekoračné rohy a madlá. 

5 druhov stropov
Stropy sú dokonale zladené s jednotlivými 
dizajnovými štýlmi a dodávajú sa s 
energeticky úspornými LED svietidlami.

41 farieb
Od sviežich a pestrých až po teplé a príjemné 
– vyberte si farbu stien a podlahy z našich 
štyroch rôznych dizajnových radov.

Unikátne  
kombinácie
Ak si chcete interiér vašej kabíny vytvoriť 
celkom sami, náš koncept Libertà vám 
ponúka neobmedzenú slobodu.

Atmosféru podľa svojich predstáv môžete vytvoriť v troch krokoch:
1. Zvoľte si štýl interiéru.
2. Vyberte si farebnú kombináciu stien a podlahy.
3. Pridajte ďalšie doplnky, ako sú ovládacie panely, zrkadlá alebo madlá.

2 Schindler 6200

2 Schindler 6200

2 Schindler 6200

2 Schindler 6200
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3Schindler 6200/6300

 

 

Skvelý vzhľad vždy prichádza so štýlom
Štýly interiéru kabíny

Štýl Square
Spája modernú funkčnosť s minimalistickým a čistým dizajnom interiéru. 
Súčasťou štýlu Square sú:
– stropy Line, Spot alebo Square,
– kabína bez dekoračných rohov,
– rovné madlo ako voliteľné príslušenstvo.

Štýl:
Strop:
Steny:
Madlo:
Okopové lišty:
Podlaha:

Square
Spot, Nerez matná Lugano
Mascara červená
Rovné, hliník brúsený
Hliník anodizovaný
Guma škvrnitá Svetlá sivá

Štýl:
Strop:
Steny:
Dekoračné rohy:
Okopové lišty:
Podlaha:

Round
Bracket, Nerez matná Lugano 
Capri citrónová, Catania svetlá sivá
Hliník anodizovaný
Hliník anodizovaný
Guma škvrnitá Piesková

Štýl Round
Vytvorte jednoduchý a prirodzený pocit.
Súčasťou štýlu Round sú:
– stropy Bracket alebo Curve,
– zaoblené dekoračné rohy,
– oblúkové madlo ako voliteľné príslušenstvo.
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Saint Tropez
Farebný a všestranný

Mascara červená
Laminát

Laminát

jednofarebné/dvojfarebné Steny

Strop

Strop
Dekoračné rohy
Okopové lišty

Dekoračné 
rohy**

Okopové lišty

Podlaha

Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá

Príprava pre 
podlahu  
dodanú  
klientom

Kabínové dvere  
a vstup do kabíny

Nerez
Lakovaný

Nerez

Zmeny špecifikácií, voliteľných príslušenstiev a farieb sú vyhradené. 
Všetky kabíny a voliteľné príslušenstvá znázornené v tejto brožúre  
sú len ilustratívne. Zobrazené vzory sa môžu od pôvodných výrobkov 
líšiť farbou a použitým materiálom.

* K dispozícii iba ako zadná stena pri dvojfarebnej kabíne.
** Dekoračné rohy sú k dispozícii len pre Schindler 6300.

Hliník
anodizovaný

Hliník
leštený

Hliník
anodizovaný

Čierna Piesková Svetlá sivá Antracitová

Palermo fialová

Bologna oranžová

Capri citrónová

Laminát

Laminát

Cadiz modrá
Laminát

Laminát
Atény sivá

Tahiti zelená

Milano sivá

Laminát

Laminát

Tangier oranžová
Laminát

Laminát
Suez sivá

Aswan žltá

Siena hnedá

Laminát

Laminát

Granada platinová metalíza
Laminát

Laminát
Catania svetlá sivá*

Maribor strieborná metalíza
Laminát

Nerez matná
Lugano

Dekoračné 
rohy**

Dekoračné 
rohy**

Riga sivá

Riga sivá
Luzern  
brúsená

Plátno 
Lausanne
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Specifications, options and colors are subject to change.
All cars and options illustrated in this brochure are representative only. 
The samples shown may vary from the original in color and material.

Štýl:
Strop:
Steny:
Madlo:
Okopové lišty:
Podlaha:

Square
Line, Nerez matná Lugano
Cadiz modrá
Rovné, Hliník brúsený
Hliník anodizovaný
Guma škvrnitá Svetlá sivá

Saint Tropez
Saint Tropez ponúka škálu živých a výrazných farieb, od 
svetlých a sviežich po teplé a útulné. Zvoľte si jednu farbu 
pre celý interiér kabíny alebo na dosiahnutie kontrastu 
zmeňte farbu zadnej steny – takýto variant ponúka 
výhradne tento dizajnový rad. 
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Laffitte
Plný života a rafinovaný

jednofarebnéSteny

Strop
Dekoračné rohy
Okopové lišty

Podlaha Kabínové dvere  
a vstup do kabíny

Zmeny špecifikácií, voliteľných príslušenstiev a farieb sú vyhradené. 
Všetky kabíny a voliteľné príslušenstvá znázornené v tejto brožúre sú 
len ilustratívne. Zobrazené vzory sa môžu od pôvodných výrobkov 
líšiť farbou a použitým materiálom.

** Dekoračné rohy sú k dispozícii len pre Schindler 6300.

Umelý granit
PieskovýČierny Sivý Hnedý

Umelý granitUmelý granitUmelý granit

Jantár Petersburg 
Laminát

Toronto titánová
Laminát

Strieborná Leon
Laminát

Modrá Kašmír
Laminát

Birmingham antracitová
Laminát

Štokholm sivá
Laminát

Oxford modrá
Laminát

Santorini biela
Laminát

Strop Dekoračné 
rohy**

Okopové lišty
Hliník
anodizovaný

Hliník
leštený

Hliník
anodizovaný

Nerez matná
Lugano

Dekoračné 
rohy**

Dekoračné 
rohy**

Riga sivá

Nerez
Lakovaný

Nerez

Riga sivá
Luzern  
brúsená

Plátno 
Lausanne

Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá

Príprava pre 
podlahu  
dodanú  
klientomČierna Piesková Svetlá sivá Antracitová
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Specifications, options and colors are subject to change.
All cars and options illustrated in this brochure are representative only. 
The samples shown may vary from the original in color and material.

** Corners available for 6300 only

Laffitte
Výťah sa výborne hodí do profesionálneho prostredia, 
tento rad v kombinácii odtieňov jesenného severu 
vyjadruje každodennú rafinovanosť. Farebné lamináty 
vytvárajú lesklý efekt a prepožičiavajú kabíne výnimočnú 
atmosféru.

Štýl:
Strop:
Steny:
Madlo:
Okopové lišty:
Podlaha:

Square
Spot, Nerez matná Lugano
Santorini biela
Rovné, Hliník brúsený
Hliník anodizovaný
Guma škvrnitá Antracitová
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San Marco
Harmónia a modernizmus

jednofarebné Steny

Strop
Dekoračné rohy
Okopové lišty

Podlaha Kabínové dvere  
a vstup do kabíny

Zmeny špecifikácií, voliteľných príslušenstiev a farieb sú vyhradené. 
Všetky kabíny a voliteľné príslušenstvá znázornené v tejto brožúre  
sú len ilustratívne. Zobrazené vzory sa môžu od pôvodných výrobkov 
líšiť farbou a použitým materiálom.

** Dekoračné rohy sú k dispozícii len pre Schindler 6300.

Drevo Vancouver
Laminát

Drevo Slavonia
Laminát

Drevo Chicago
Laminát

Drevo Arosa
Laminát

Strop Dekoračné 
rohy**

Okopové lišty
Hliník
anodizovaný

Hliník
leštený

Hliník
anodizovaný

Nerez matná
Lugano

Dekoračné 
rohy**

Dekoračné 
rohy**

Riga sivá

Umelý granit
PieskovýČierny Sivý Hnedý

Umelý granitUmelý granitUmelý granit

Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá

Príprava pre 
podlahu  
dodanú  
klientomČierna Piesková Svetlá sivá Antracitová

Nerez
Lakovaný

Nerez

Riga sivá
Luzern  
brúsená

Plátno 
Lausanne
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Specifications, options and colors are subject to change.
All cars and options illustrated in this brochure are representative only. 
The samples shown may vary from the original in color and material.

San Marco
Vzhľad prírodného dreva dizajnového radu San Marco 
evokuje harmóniu a modernizmus. Vyberte si farbu a 
povrchovú úpravu pre vytvorenie príjemnej atmosféry  
vo vašom výťahu.

Štýl:
Strop:
Steny:
Madlo:
Okopové lišty:
Podlaha:

Round
Curve, Nerez matná Lugano
Drevo Arosa
Oblúkové, Hliník Riga sivá
Hliník anodizovaný
Umelý granit Pieskový
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Park Lane
Moderný a trvácny

Nerez

jednofarebnéSteny

Nerez

Nerez

Nerez

Strop
Dekoračné rohy
Okopové lišty

Podlaha Kabínové dvere  
a vstup do kabíny

Zmeny špecifikácií, voliteľných príslušenstiev a farieb sú vyhradené. 
Všetky kabíny a voliteľné príslušenstvá znázornené v tejto brožúre  
sú len ilustratívne. Zobrazené vzory sa môžu od pôvodných výrobkov 
líšiť farbou a použitým materiálom.

Matná Lugano

Nerez Nerez
Luzern brúsená

Plátno Lausanne

Zurich tmavá brúsená Ženeva Dama Doha zlatá

Strop Dekoračné 
rohy**

Okopové lišty
Hliník
anodizovaný

Hliník
leštený

Hliník
anodizovaný

Nerez matná
Lugano

Dekoračné 
rohy**

Dekoračné 
rohy**

Riga sivá

Umelý granit
PieskovýČierny Sivý Hnedý

Umelý granitUmelý granitUmelý granit

Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá Guma škvrnitá

Príprava pre 
podlahu  
dodanú  
klientomČierna Piesková Svetlá sivá Antracitová

Nerez
Lakovaný

Nerez

Riga sivá
Luzern  
brúsená

Plátno 
Lausanne

** Dekoračné rohy sú k dispozícii len pre Schindler 6300.
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Specifications, options and colors are subject to change.
All cars and options illustrated in this brochure are representative only. 
The samples shown may vary from the original in color and material.

Park Lane
Podmanivá nerez prepožičiava dizajnovému radu Park 
Lane výnimočnú pozíciu. Ponúkame šesť rôznych druhov 
nereze, od svetlej brúsenej po zlatú, so vzorom alebo bez. 
Všetky sú diskrétne moderné a nenápadné. 

Štýl:
Strop:
Steny:
Madlo:
Okopové lišty:
Podlaha:

Square
Line, Nerez matná Lugano
Nerez, Zurich tmavá brúsená
Rovné, nerez brúsená
Hliník anodizovaný
Umelý granit sivý
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Perfektný vzhľad s vhodnými doplnkami. 
Ovládacie prvky a príslušenstvá

Zrkadlá vždy dodávajú miestnostiam a budovám pocit 
priestoru. V snahe dosiahnuť väčšiu atraktívnosť a hĺbku 
kabíny, bočné steny alebo zadnú stenu môžeme vybaviť 
zrkadlom v plnej alebo polovičnej výške.

Zrkadlá

I keď sa váš výťah pohybuje hladko a takmer nehlučne, 
madlá dodávajú pasažierom pocit bezpečia. Oblúkové 
alebo rovné madlá pasujú k interiéru a jeho tvarom 
a môžu byť namontované na zadnej stene alebo na 
bočných stenách. 
Oblúkové a rovné madlá sú k dispozícii v nasledovných 
povrchových úpravách: Riga sivá, hliník leštený alebo 
brúsený.

Madlá

LED osvetlenie používané vo výťahoch Schindler 
6200/6300 kombinuje moderný dizajn s vysokou 
energetickou úsporou. V porovnaní so štandardnou 
žiarovkou majú LED svietidlá až 20-krát dlhšiu životnosť 
a pritom spotrebujú menej energie

LED osvetlenie

Štýl Round

Štýl Square

Štýl Round

Štýl Square

Curve Bracket

Line Spot Square
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Dizajnový rad Park Lane, kabína z  nereze Zurich tmavá 
brúsená, strop s osvetlením Line

Dizajnový rad Saint Tropez, jednofarebná kabína so stenami 
Cadiz modrá, strop s osvetlením Square

Dizajnový rad Saint Tropez, dvojfarebná kabína s bočnými 
stenami Bologna oranžová, strop s osvetlením Bracket

Dizajnový rad Laffitte, kabína so stenami Štokholm 
sivá, strop s osvetlením Spot
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Ovládací panel v kabíne 

(COP), mechanické tlačidlá

197 × 1040 mm

Ovládací panel v kabíne 

(COP),

mechanické tlačidlá - s 

kľúčovým

spínačom (COP-K 4)

Ovládacie panely na 

podlažiach,

mechanické tlačidlá

65 x 160 mm

Ukazovateľ polohy  

kabíny (LIP)

65 × 290 mm

Kľúčový spínač (COP-K 4)

197 × 135 mm

Ovládacie panely

Vyberte si z dvoch variantov ovládacích panelov: náš štýlový 

a moderný panel vyrobený zo skla a vybavený dotykovou 

klávesnicou, alebo elegantnú a odolnú kombináciu nereze a 

skla s mechanickými tlačidlami. Ovládacie panely na podlažiach 

môžete tiež kombinovať s ukazovateľmi a štítkami s menovkami. 

Oba varianty ovládacích panelov je možné kombinovať so 

všetkými dizajnovými radmi. 

Klávesnice

Naše sklenené ovládacie panely v kabíne môžu mať dva 

varianty klávesníc: verzia s desiatimi číslicami umožňuje 

užívateľovi zostaviť požadované číslo podlažia (ako na 

telefóne); tradičná verzia má tlačidlo pre každé podlažie 

(najlepšie sa hodí pre nižšie budovy). 

 

Ovládacie panely z nereze a skla s mechanickými tlačidlami 

majú vždy tradičné usporiadanie.
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Ovládací panel v kabíne (COP), 

dotykový

210 × 905 mm

Ovládací panel v kabíne (COP) 

dotykový - s kľúčovým spínačom 

(COP-K)

Štítok s menovkami

82 × 905 mm

Ovládacie panely na podlažiach (LOP) dotykové, 

s ukazovateľom polohy kabíny alebo bez neho

65 × 160 mm

Kľúčový spínač (COP-K)

210 x 120 mm

Ukazovateľ polohy 

kabíny (LIP) 

65 × 160 mm
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Strop Square, Nerez matná Lugano

Strop Spot, Nerez matná Lugano

Kombinovaný interiér kabíny, koncept Libertà

Strop Bracket, Nerez matná Lugano

Strop Curve, Nerez matná Lugano

Presklená zadná stena, koncept Libertà
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Dekoračné rohy, Riga sivá

Dekoračné rohy, Hliník leštený

Dekoračné rohy, Hliník anodizovaný

Madlo oblúkové, Riga sivá

Madlo oblúkové, Hliník leštený

Madlo oblúkové, Hliník brúsený

Tradičný ovládací panel v kabíne s mechanickými tlačidlami

Kľúčový spínač pre sklenený kabínový ovládací panel

Madlo rovné, Riga sivá

Madlo rovné, Hliník leštený

Madlo rovné, Hliník brúsený
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Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

 

Libertà – prispôsobte si 
výťah na mieru 
Radi by ste mali steny inej farby alebo by ste radi použili kombináciu rôznych 
štýlov? Koncept Libertà vám umožňuje vytvoriť si vlastnú kabínu. Zvoľte 
si strop, pridajte akýkoľvek odtieň z našich dizajnových radov a zvoľte 
doplnkové príslušenstvo. 

Steny

Zrkadlá* 

Umiestnenie

Podlaha

Škvrnitá guma protišmyková

Umelý granit

* s obmedzením pre malé kabíny



19Schindler 6200/6300

 

Strop* Ovládacie panely
Nerezové ovládacie tlačidlá

Sklenené, dotykové

Madlá*
Oblúkové Rovné

Presklená zadná stena**

Nerez matná Lugano

* s obmedzením pre malé kabíny
**k dispozícii len na stanovené šírky kabíny
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Dotvorte si výťah atraktívnymi detailmi
Možnosti a voliteľné príslušenstvá

Potrebujete tlačidlá s Braillovým písmom? Je pre vašu 
budovu dôležité obmedzenie prístupu? Naše možnosti  
a voliteľné príslušenstvá vám umožnia prispôsobiť si 
výťah podľa špecifických požiadaviek. Možnosti sú 
takmer nekonečné.

Pohodlné ovládanie

Splňte každodenné požiadavky na bežnú prevádzku, 
ako i akýkoľvek druh špeciálnych požiadaviek na váš 
výťah, pomocou širokej ponuky voliteľných variantov.

Výkon

S výťahmi Schindler 6200/6300 môžete ľahko doplniť 
už existujúci vzhľad a pocit z vašej budovy. Okrem 
estetických aspektov zabezpečujú jeho hladké 
začlenenie do budovy tiež možnosti technickej 
konštrukcie výťahov.

Dizajn

Spoločnosť Schindler sa snaží o prístupnosť pre 
všetkých. Použiteľnosť a užívateľská prívetivosť určovala 
náš prístup k riešeniu voliteľných príslušenstiev 
prístupnosti výťahov Schindler 6200/6300.

Prístupnosť

Ochrana súkromia a bezpečnosť môžu byť nadmieru 
dôležité, a to hlavne v komerčných  budovách. Zapojte 
bezpečne výťah do vášho celkového konceptu správy 
budovy pomocou voliteľných príslušenstiev, ktoré vám  
k tomu ponúkame.

Bezpečnosť

Výťahy Schindler 6200/6300 sú vďaka svojim 
vlastnostiam šetrné k životnému prostrediu a umožňujú 
vám pohodlne znížiť bežnú spotrebu energie. Je to 
technológia pre „čistú“ mobilitu.

Ekológia

Horizontálny ovládací panel v kabíne Štítok s menovkami pre sklenený  
ovládací panel

Chcete sa bližšie zoznámiť  
s našimi funkciami a voliteľnými 
príslušenstvami?
Obráťte sa prosím na svojho 
konzultanta v spoločnosti Schindler.

2 Schindler 6200
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Group operation up to: three elevators for Schindler 6300,
two elevators for Schindler 6200

Single entrance *

Two sided entrance 1

Selective door opening

Pre-opening of doors

Extended door opening time

Telescopic opening doors (T2) *

Center opening doors (C21, C4)

Folding car door (swing door on landing) 2

Overload detection and visualization in car *

Two-way communication with assistance center (Telealarm) *

Embedded Tele Monitoring Alarm (ETMA)*

Automatic car re-leveling 

Automatic return of car to main floor

Manual evacuation to nearest floor *

Automatic evacuation to nearest floor

Certified pit ladder

Wireless Communication Gateway

Remote monitoring and diagnostics

Automatic non-stop operation

Car ventilator

Floor lighting control

Building management interface

Safety gear on counterweight for 1 m/s

Design

Rounded and Square interior style sets (Schindler 6200
without corners)

Five ceilings with LED lighting

Four décor lines (Saint Tropez, Laffitte, San Marco, Park Lane)

Libertà concept: flexible interior design 

Prepared for customer-supplied floor < 13 mm

Full-height, fixed width mirror

Half-height, fixed width mirror

Nameplate for glass COP

Nameplate for stainless steel COP

Round handrail Riga Grey, aluminum polished or brushed

Straight handrail Riga Grey, aluminum polished or brushed

Car door Riga Grey, stainless steel brushed or linen

Landing door Painted (RAL 7032) *

Landing door Stainless steel Lucerne Brushed

Landing door Stainless steel Lausanne Linen

Glass rear wall: half height 1,3

Glass rear wall: full height 1,3

Low headroom 

Low pit

Accessibility

Control options:

Pick-up collective (PI) *

Down-collective (KA) 

Collective-selective control (KS)

Car operating Panels (COP):

Touch sensitive with 10 button keypad layout 
(telephone style) *

Touch sensitive with conventional keypad layout 
up to 23 floors (– 3 to 23)

Push buttons with conventional keypad layout 
up to 23 floors

Horizontal COP with mechanical push buttons 

Second, vertical car operating panel opposite to 
main car operating panel 1

Braille on all COP types

Door open / close and alarm button *

Position indicator

Visual destination floor display for KS

Visual direction indicator (arrow)

Visual floor destination indicator (number) for KS

Audible floor announcement 

Key switch

Car emergency light *

Landing operating panels: 

Touch sensitive *

Push button 

Visual call acceptance *

Audible call acceptance *

Visual direction indicator (arrows)

Visual car position indicator (number)

Key switch

Door frame mounted *

Wall mounted

Light curtain protection on doors *

Light curtain protection on doors EN 81-70

EN 81-70 compliance kit

Security

Emergency power operation

Reservation and restricted access to floors:
- via key switch
- via key card
- via Pin Code (Glass COP 10 key pad)

Car call-by-key for parking floors

Automatic return to main from parking floors

Penthouse: visitor pick-up control

Fireman’s control BR1 (EN81-73)

Alarm horn in car or in shaft

Green

Regenerative PF 1 drive

Standby mode

Automatic car light switch (on/off) *

Energy saving LED lighting *

VOC free (Volatile Organic Compound) 

Lubrication free gearless drive *

Halogen-free cabling and wiring 

Shaft ventilation device

Hybrid Power Manager for PV-panel connection

* Standard features

1 available for Schindler 6300 only

2 available for Schindler 6200 only

3 available for predefined car widths only

Vybrané možnosti a voliteľné príslušenstvá

Výkon

Jeden vstup *

Dva vstupy 1

Selektívne otváranie dverí

Predotváranie dverí

Predĺžený čas otvárania dverí

Stranovo teleskopicky otvárané dvere (T2) *

Centrálne teleskopicky otvárané dvere (C21, C4)

Busové kabínové dvere (ručné šachtové dvere) 2

Meranie a signalizácia preťaženia  v kabíne *

Obojsmerná komunikácia s asistenčnou službou (Telealarm) *

Vstavaný alarm s diaľkovým monitorovaním (ETMA) *

Automatické vyrovnávanie polohy kabíny v stanici

Automatický návrat kabíny do hlavnej stanice

Manuálna evakuácia do najbližšej stanice *

Automatická evakuácia do najbližšej stanice

Certifikovaný rebrík pre vstup do priehlbne šachty

Bezdrôtové komunikačné rozhranie

Diaľkové monitorovanie a diagnostika

Automatická nepretržitá prevádzka

Ventilátor v kabíne

Ovládanie osvetlenia na nástupiskách

Vstupné rozhranie pre riadiaci systém budovy

Zachytávač na vyvažovacom závaží pre rýchlosť 1 m/s

Dizajn

Prístupnosť

Varianty ovládania:

Jednoduché s pamäťou (PI) *

Zberné smerom nadol (KA)

Zberné obojsmerné (KS)

Ovládacie panely v kabíne (COP):

Dotykové s klávesnicou s 10 tlačidlami

(na štýl telefónu) *

Dotykové s klávesnicou s tradičným usporiadaním až po 23 

staníc (-3 až 23)

Mechanické tlačidlá s tradičným usporiadaním až po 23 staníc

Horizontálny ovládací panel v kabíne s mechanickými 

tlačidlami

Bezpečnost

Núdzový režim pri výpadku prúdu

Rezervácia a obmedzenie prístupu na podlažia:

- pomocou prístupovej karty

- pomocou PIN kódu (len pre sklenené ovládacie panely s 10 

tlačidlami)

Privolanie kabíny kľúčom pre parkovacie podlažia

Automatický návrat do hlavnej stanice z parkovacích podlaží

Penthouse: riadený prístup pre návštevníkov najvyššieho 

podlažia 

Požiarne riadenie BR1 (STN EN 81-73)

Núdzový zvukový signál v kabíne alebo v šachte

Ekologie

Druhý zvislý kabínový ovládací panel oproti hlavnému 

ovládaciemu panelu 1

Braillovo písmo na všetkých typoch ovládacieho panelu v 

kabíne

Tlačidlo na otvorenie/zatvorenie dverí a alarm *

Ukazovateľ polohy

Samostatný displej so zobrazením cieľového podlažia pre 

ovládanie KS

Zobrazovanie smeru ďalšej jazdy (šípka)

Zobrazenie cieľového podlažia (číslo) pre ovládanie KS

Akustické hlásenie podlaží

Kľúčový spínač

Núdzové osvetlenie kabíny *

Ovládacie panely na podlažiach:

Dotykové *

Tlačidlové

Vizuálne potvrdenie privolania *

Akustické potvrdenie privolania *

Zobrazovanie smeru (šípky)

Zobrazovanie polohy kabíny (číslo)

Kľúčový spínač

Inštalovaný do rámu dverí *

Inštalovaný na stenu

Svetelná clona na dverách *

Svetelná clona na dverách – podľa STN EN 81-70

Výbava pre naplnenie požiadaviek STN EN 81-70

* štandardná výbava
1 len pre Schindler 6300
2 len pre Schindler 6200
3 k dispozícii len pre stanovené šírky kabíny

Spoločné ovládanie: max. 3 výťahy Schindler 6300,  
max. 2 výťahy Schindler 6200

Interiérové štýly Round a Square (Schindler 6200 bez 

dekoračných rohov)

Päť stropov s LED osvetlením

Štyri dizajnové rady (Saint Tropez, Laffitte, San Marco, Park Lane)

Koncepcia Libertà: voliteľný interiérový dizajn

Pripravené pre podlahu dodanú klientom o hrúbke < 13 mm

Zrkadlo v plnej výške

Zrkadlo v polovičnej výške

Štítok na menovky pre sklenený ovládací panel v kabíne

Štítok na menovky pre nerezový ovládací panel v kabíne

Oblúkové madlo Riga sivá, hliník leštený alebo brúsený

Rovné madlo Riga sivá, hliník leštený alebo brúsený

Kabínové dvere Riga sivá, nerez brúsená alebo Plátno 

Lausanne

Šachtové dvere, lakované (RAL 7032) *

Šachtové dvere, nerez Luzern brúsená

Šachtové dvere, nerez Plátno Lausanne 

Sklenená zadná stena: polovičná výška 1,3

Sklenená zadná stena: plná výška 1,3

Nízka hlava šachty

Nízka priehlbeň

Pohon PF 1 s rekuperáciou

Pohotovostný režim (Standby)

Automatický spínač osvetlenia kabíny (zapnuté / vypnuté) *

Úsporné LED osvetlenie *

Vyhotovenie bez prchavých organických látok (VOC-Volatile 

Organic Compound)

Bezprevodový pohon bez potreby mazania *

Bezhalogénová kabeláž

Zariadenie na nútené vetranie šachty

Riadenie hybridnej zdrojovej sústavy na pripojenie solárnych 

panelov
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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.

Za účelom naplnenia individuálnych potrieb dopravy a vytvorenia 
reálneho riešenia mobility, sa zameriavame na viac než len na 
perfektnú inštaláciu. V spoločnosti Schindler začína plánovanie 
analýzou a simuláciou dopravy vo vašej budove pre výber 
najlepšieho riešenia. U nás poskytujeme odborné znalosti  
a nástroje pre individuálne plánovanie:
– analýzu a simuláciu dopravy ešte pred inštaláciou,
– určenie najlepšieho riešenia,
– nastavenie inteligentného riadenia vertikálnej dopravy.

Z prvého podlažia až do oblakov.
Zabezpečenie mestskej mobility.

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 hodnotu 
počas celej doby ich životnosti. 

Komplexné plánovanie
S využitím celého rozsahu portfólia výťahov a eskalátorov 
poskytujeme mobilné riešenie pre všetky druhy využitia. Naše 
výrobky sú vždy vybavené tou najmodernejšou technológiou so 
zameraním na energetickú úsporu a dopravnú účinnosť. Rozsah 
využitia výrobkov Schindler zahŕňa:
– obytné a kancelárske budovy,
– obchodné budovy, maloobchodné prostredie,
– nemocnice a verejné budovy,
– prostredie s intenzívnou prevádzkou,
– výškové budovy,
– výletné lode.

Efektívne produkty
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V spoločnosti Schindler dokážeme zabezpečiť bezproblémovú a 
nepretržitú prevádzku vašich zariadení už od prvého dňa vďaka:
– rozsiahlej sieti vyškolených servisných technikov, pokrývajúcej 
celé územie Slovenskej republiky,
– dostupnosti a rýchlej dodávke náhradných dielov,
– rýchlej reakcii na vaše volanie na náš centrálny dispečing,
– diagnostickým nástrojom E-monitoringu.

Efektívna prevádzka
Pokrok si vyžaduje inováciu. Preto neustále vyvíjame nové 
výrobky a funkcionality, ktoré zabezpečia vysokú úroveň  
a efektivitu a je možné ich jednoducho integrovať do vášho 
jestvujúceho systému.
Výsledky nášho špičkového vývoja:
– PORT:  kontrola prístupov a cieľové riadenie,
– Schindler ID: identifikácia pasažierov,
– E-Vision: informačný a zábavný systém v kabíne výťahu.

 

Technológia, ktorá udáva smer



Správne rozhodnutie je teraz také jednoduché.
Sme radi, že Vám pri ňom môžeme pomôcť.

Viac informácií
o produktoch Schindler

Stačí naskenovať kód s vaším mobilným telefónom,
pomocou bezplatného QR skenera.
Ten je buď vopred nainštalovaný na vašom telefóne,
alebo ho možno ľahko zadarmo stiahnuť.

Servisné stredisko 
Bratislava - Nitra:

Centrála spoločnosti:
Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Centrálny dispečing:
Tel.: 0850 123 724

Kontaktujte prosím naše najbližšie servisné stredisko:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 72 41 11

Fax: +421 2 32 72 40 00

Servisné stredisko 
Žilina - Trenčín:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Kragujevská 4

010 01 Žilina

Tel.: +421 41 50 009 32

Fax: +421 41 50 009 49

Servisné stredisko 
Poprad – Banská Bystrica:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Široká 4528

058 01 Poprad

Tel.: +421 52 77 672 15

Fax: +421 52 77 672 15

Servisné stredisko 
Košice:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Jarmočná 3

040 01 Košice

Tel.: +421 55 625 24 64

Fax: +421 55 728 78 11

Od nás. Pro vás.
www.schindler-cz.cz

Centrální dispečink:

Tel.: 844 844 808

Oblast CZ Sever 

Schindler CZ, a.s.

Slovanská 30

463 12 Liberec

Tel.: 482 425 911

Fax: 482 425 911

Karlovy Vary
Praha

Liberec

Brno

České Budějovice

Olomouc

Ostrava

Oblast CZ Západ

Oblast CZ Jih

Oblast Morava

Oblast CZ Sever

Region Praha

Kontaktujte, prosím, pobočku ve vaší oblasti:

Kontakty

Oblast CZ Jih 

Schindler CZ, a.s.

V Oblouku 28/2295

370 04 České Budějovice

Tel.: 387 311 625

Fax.: 387 311 625

Oblast Morava

Schindler CZ, a.s.

Na nivách 6

700 30 Ostrava – Zábřeh

Tel: 595 781 972

Fax: 595 781 976

Schindler CZ, a.s.

Železniční 548/4B

779 00 Olomouc

Tel.: 585 122 200

Fax: 585 122 215

Schindler CZ, a.s.

Brněnská 404

664 42 Modřice

Tel: 545 233 429

Fax: 545 576 357

Oblast CZ Západ

Schindler CZ, a.s.

Plzeňská 1775

360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 224 951

Fax.: 353 224 951

Pobočka Plzeň:

Schindler CZ, a.s.

Sousedská 3

312 01 Plzeň – Doubravka

Tel.: 377 478 140

Tel.: +420 257 293 111

Fax: +420 257 221 523

E-mail: info@cz.schindler.com

Centrála společnosti a region Praha:

Schindler CZ, a.s.

Řevnická 170/4

155 21 Praha 5
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Tel.: +421 2 32 72 41 11

Fax: +421 2 32 72 40 00

E-mail: infosk@sk.schindler.com

Web: www.schindler.sk
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