
Schindler 6200 – Nová Generácia
Dokonalý spôsob ako nahradiť váš 
jestvujúci výťah v malej šachte.

Modernizácie Schindler
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Málo priestoru? Nie pre 
Schindler 6200 Nová 
Generácia.

Atraktívny dizajn pre malé priestory
Vďaka 4 dizajnovým radom, 41 farebným vyhotoveniam a 

širokému výberu dizajnových doplnkov, dotvorí Schindler 6200 

Nová Generácia štýl vašej budovy.
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Vyvinutý tak, aby sa prispôsobil
Malé priestory si vyžadujú kreativitu a variabilitu. Výťah Schindler 

6200 Nová Generácia ponúka inteligentné a konkurencieschopné 

riešenie pre veľmi malé alebo úzke šachty.

Veľká flexibilita v obmedzenom priestore
Schindler 6200 Nová Generácia sa prispôsobí malej šachte a jej 

obmedzeniam tak, aby získal maximálny možný priestor v kabíne 

výťahu. Tento je definovaný na základe variabilných rozmerov 

kabíny a polohy dverí, spolu s rôznymi dispozičnými riešeniami  

a dvoma možnými typmi pohonu.

Zelená mobilita
Každý detail výťahu Schindler 6200 Nová Generácia smeruje 

k maximálnej efektivite výťahu ako celku. Nech už sú vaše 

požiadavky akékoľvek, s novým výťahom Schindler 6200 Nová 

Generácia sa môžete vždy spoľahnúť, že šetríte čas, náklady aj 

životné prostredie.
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Nosnosť 180 – 625 kg, 1 – 8 osôb

Zdvih max. 45 m, max. 19 staníc

Vstup do kabíny z jednej strany

Šírka kabíny 600* –  1100 mm (po 5 mm krokoch)

Hĺbka kabíny 680 –  1400 mm (po 5 mm krokoch)

Kabínové dvere
teleskopické stranové (T2), centrálne (C4), 
busové dvere (4-panelové)

Šachtové dvere automatické alebo ručné 

Dverné rámy
použijú sa existujúce rámy, nové rámy alebo 
kompletná kovová čelná stena šachty

Šírka dverí 600 – 900* mm (po 50 mm krokoch)

Výška dverí 2000 alebo 2100 mm

Pohon bezprevodový systém pohonu

Rýchlosť 1,00 m/s

Riadenie 
PI (jednoduché s pamäťou), KA (zberné 
smerom nadol), KS (obojsmerné zberné)

Interiér
Dva štýly a štyri dizajnové rady, alebo 
voliteľný koncept Libertà

Hlavné parametre

* Podľa typu dverí
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Vyvinutý tak,  
aby sa prispôsobil

Dokonale využíva priestor šachty

Malé priestory si vyžadujú kreativitu a variabilitu. Výťah Schindler 6200 
Nová Generácia ponúka inteligentné a konkurencieschopné riešenie 
pre veľmi malé alebo úzke šachty. Kombináciou komfortu a bezpečia s 
flexibilitou a energetickou úspornosťou bude napĺňať požiadavky vašej 
budovy aj ľudí, ktorí sa v nej pohybujú.

V bytových domoch alebo menších komerčných budovách 
s obmedzeným priestorom v šachte nie je výmena výťahu 
jednoduchou úlohou. Schindler 6200 Nová Generácia ponúka 
kreatívne riešenie. Je navrhnutý tak, aby mohol byť inštalovaný 
v malých alebo úzkych šachtách či zrkadlách schodísk a je 
schopný prevádzky i v malých priestoroch, kam sa iné výťahy 
jednoducho nezmestia.

Inteligentné využitie priestoru

Schindler 6200 Nová Generácia maximálne využíva 
dostupný priestor tak, aby dokonale vyhovoval každej 
šachte až do posledného milimetra. Kombinácia presne 
variabilných rozmerov kabíny, flexibilnej polohy dverí a 
protizávažia a optimalizácia všetkých komponentov v šachte 
vedie k úplnému využitiu celého priestoru šachty. Výsledkom 
je väčšia kabína s vyššou nosnosťou.

Rozmery výťahu Schindler 6200 Nová Generácia je možné vďaka najmodernejšej technológii upravovať v krokoch  
po 5 mm.

Pred kreatívnym riešením Schindler 6200 
Nová Generácia

Po kreatívnom riešení Schindler 6200 
Nová Generácia
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Štandardný proces pre  
neštandardné situácie

Hľadáte precíznosť a chcete využiť vlastnú invenciu pri 
navrhovaní svojho výťahu? Alebo hľadáte spoľahlivosť a 
prevádzkovú efektivitu štandardizovaného výrobku? S 
výťahom Schindler 6200 Nová Generácia môžete mať to 
najlepšie z oboch týchto svetov.
Pri použití štandardných komponentov a procesov môže 
byť váš výťah navrhnutý podľa vašich predstáv a tým 
vytvára jedinečné riešenie pre každú budovu.

Moderné nosné prostriedky: pohodlie na najvyššej úrovni

Oceľová laná, používané pri bežnej technológii, sú málo 
ohybné a vyžadujú si priemer trakčnej kladky minimálne 
320 mm. Kompletný bežný pohon vrátane prevodovky 
musí byť teda dostatočne veľký a výkonný, aby vyhovoval 
danému systému, ktorý vyžaduje pomerne veľký priestor 
a vytvára hluk a vibrácie. V prípade výmeny lán alebo 
trakčnej kladky je vždy potrebné vymeniť oba komponenty 
naraz.

Bežná technológia

Kombinácia moderného dizajnu, modernej bezprevodovej 
technológie a najvyššej kvality komponentov 
zabezpečuje že Schindler 6200 Nová Generácia ponúka 
bezkonkurenčný komfort jazdy. Vďaka sérii opatrení, 
ktorých cieľom bolo udržať emisie hluku na absolútnom 
minime, je tiež pozoruhodne tichý.

Jazda v tichom pohodlí
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Pozn.:
Meranie hluku 1m od stroja (najväčší možný hluk zariadenia)

prúdové lietadlorockový koncert  motorová pílamestská dopravakonverzácia

hodiny

Nosné prostriedky používané výťahom Schindler 6200 
Nová Generácia sú pevné a zároveň ohybné. Využívajú 
oveľa menší priemer kladky oproti oceľovým lanám. 
Postačuje im priemer 85 mm, čím sa znižujú nároky 
na priestor a spotrebu elektrickej energie. Ponúkame 
technológiu, ktorá šetrí priestor a výrazne znižuje hlučnosť 
a vibrácie a poskytuje tak maximálny komfort.

Hlavné výhody plochých nosných prostriedkov Schindler:
• Dlhá životnosť
• Tichý chod
• Šetria priestor pre technológiu.
• Pri výmene nie je potrebné rozoberať 
  stroj (Trakčná kladka sa nemení.).
• Znižujú trenie a tím pádom aj spotrebu energie.

Schindler 6200 Nová Generácia
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Plnohodnotná nová  
generácia
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Veľká flexibilita v 
obmedzenom priestore

Dokonalé využitie priestoru

Výťah Schindler 6200 Nová Generácia využíva všetok dostupný priestor 
šachty bezo zbytku. Dokáže to hlavne vďaka niekoľkým adaptabilným 
prvkom, ako je stroj, protizávažie, dverný systém a technológia v šachte. 
Každý prvok predstavuje úsporu miesta a tým väčší výťah pre vás. 

Schindler 6200 Nová Generácia sa prispôsobí malej 
šachte a jej obmedzeniam tak, aby zabezpečil maximálny 
možný priestor v kabíne výťahu. Rozmery kabíny je možné 
meniť v krokoch po 5 mm. Vďaka flexibilnému systému je 
poloha dverí nastaviteľná v krokoch po 1 mm. Preto sa aj 
požiadavky na stavebné úpravy zredukovali na minimum.

Otázka rovnováhy: protizávažie

Rozmery protizávažia, vodiace prvky aj vzdialenosť 
komponentov od stien šachty, sú optimalizované pre 
malé šachty. Protizávažie môže byť inštalované buďto za 
kabínou, alebo v bočnej zadnej časti šachty - v závislosti 
na požiadavkách stavby. Poloha za kabínou maximalizuje 
šírku kabíny tým, že minimalizuje vzdialenosť medzi 
technológiou a bočnými stenami, protizávažie v bočnej 
zadnej časti šachty je ideálne pre úzke ale hlbšie šachty.

Systém optimalizovaný pre najlepšie využitie šachty a viac miesta v kabíne výťahu.

1. pred využitím celého priestoru / súčasný stav 2. ukážka maximálneho využitia priestoru šachty 
výťahom Schindler 6200 Nová Generácia
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Vedený flexibilitou

Výťah Schindler 6200 Nová Generácia používa horné stredové zavesenie a je určený na prepravu osôb a nákladu s 
hmotnosťou od 180 kg do 625 kg pri rýchlosti 1 m/s. Pohon je k dispozícii vo dvoch alternatívach tak, aby vyhovel 
všetkým vašim požiadavkám a potrebám. Pohon výťahu je možné umiestniť do pôvodnej strojovne výťahu alebo do  
hornej časti šachty a priestor strojovne je tak možné využiť pre iné účely.

Vstúpte do sveta nekonečných možností

Výťah Schindler 6200 Nová Generácia ponúka výber automatických či poloautomatických dverných systémov. Inštalácia 
môže byť vrátane nových dverných rámov alebo s kompletne novými čelnými portálmi. K dispozícii sú rôzne typy dverí: 
teleskopické stranové (T2), centrálne (C4), ručné alebo busové; so šírkou od 600 do 900 mm. U menších kabín sa busové 
dvere otvárajú do výklenkov po stranách kabíny, čím je zachovaná maximálna možná šírka vstupu do kabíny výťahu.

Pohon umiestnený  
v strojovni

Pohon umiestnený  
v strojovni

Pohon v hornej časti šachty

Varianty kabínových 
a šachtových dverí

Výklenok pre busové kabínové dvere
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Energy efficiency classes

Association of German Engineers.

Total environmental impact
by product phase

Zelená mobilita
Každý detail výťahu Schindler 6200 Nová Generácia je navrhnutý tak, aby 
pracoval maximálne efektívne. Nech už sú vaše požiadavky akékoľvek, s 
novým výťahom Schindler 6200 Nová Generácia sa môžete vždy spoľahnúť, 
že šetríte čas, náklady aj životné prostredie.

Vďaka nášmu systému environmentálneho manažmentu, 
Schindler 6200 Nová Generácia optimalizuje prevádzkové 
náklady, a to vďaka dokonalej súhre použitých 
komponentov a ekologicky účinnej a energeticky úspornej 
prevádzke. Schindler 6200 Nová Generácia je príkladom 
optimalizácie spotreby energie. Výnimočná technológia 
nosných prostriedkov je ľahšia než bežné oceľové laná, 
vyžaduje menej priestoru, čím znižuje spotrebu energie. 

Šetrí vaše peniaze aj životné prostredie
Spotrebu energie znižuje aj bezprevodový pohon a 
technológia ACVF (frekvenčný menič) s rekuperáciou 
brzdnej energie. Mimoriadnu energetickú účinnosť 
zabezpečuje aj celý rad špeciálnych prvkov a vlastností,  
ako sú LED osvetlenie, automatické vypínanie osvetlenia  
a vetrania a pohotovostný režim standby.

Ako si môžete byť istí, že Schindler 6200 Nová Generácia 
je energeticky účinný? Je plne klasifikovaný podľa normy 
VDI 4707 (Asociácia nemeckých inžinierov). Hodnotenie 
energetickej účinnosti sa udáva od označenia  „A“ 
(najlepšia technológia vo svojej triede) až po „G“ (najmenej 
energeticky účinná technológia). Merania vykonávané 
spoločnosťou Schindler a aj tretími stranami potvrdzujú, 
že Schindler 6200 Nová Generácia dosahuje zelenú „A“ 
klasifikáciu, čo stavia spoločnosť Schindler do pozície 
jasného lídra v porovnaní s ostatnou konkurenciou.

Zaradený do kategórie „najlepší“

Spotreba energie počas životného cyklu výťahu predstavuje 
tri štvrtiny z jeho celkového dopadu na životné prostredie. 
Ak chcete pre svoju budovu získať energeticky úsporný 
výťah, Schindler 6200 Nová Generácia je tá správna voľba. 
Všetky jeho komponenty sú optimálne zladené a navrhnuté 
presne podľa konkrétnych potrieb každej budovy.

Inteligentná konštrukcia, so zameraním na 
prevádzku 

Trieda energetickej účinnosti Celkový dopad na životné prostredie počas  
životného cyklu výrobku – jednotlivé fázy:

Schindler 6200 
Nová Generácia

Normou pre vyhodnotenie je VDI 4707, zavedená  
v marci 2009 Asociáciou  nemeckých inžinierov.

|  Vývoj

|  Výroba

|  Materiály

|  Prevádzka 

2%

8%

15%

75%
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Vysoká miera inovácie. Minimálny dopad na životné prostredie.

bezprevodový stroj pre vysokú kvalitu jazdy
efektívny pohon umožňujúci priamy prenos energie a 
zabraňujúci stratám
stabilný rozjazd bez vysokého maximálneho prúdu = rýchle 
dosiahnutie nízkej úrovne spotreby energie
frekvenčný menič vybavený pohotovostným režimom 
napájania standby a možnosťou rekuperácie brzdnej energie 
šetrný k životnému prostrediu, pretože olej pre mazanie nie je 
potrebný
kompaktný, ľahký a odolný systém, ktorý optimalizuje využitie 
materiálu a predlžuje životnosť výrobku

–
–

–

–

–

– 

Úspora energie vďaka inovatívnej technológii pohonu

Osvetlenie v kabíne a vetranie sa prepne do pohotovostného 
režimu standby keď výťah nie je práve používaný.
Ovládací panel v kabíne, ukazovatele a ovládacie prvky na 
nástupiskách obsahujú energeticky úsporné LED osvetlenie.
Systémové zapojenie elektroinštalácie redukuje kabeláž, 
materiál a odpad.
Zberné riadenie smerom nadol a obojsmerné zberné riadenie 
pre efektívnu prepravu osôb. 

–

–

–

– 

Ovládanie energetickej účinnosti

Efektívny dizajn vytvára viac priestoru pre kabínu pri daných 
rozmeroch šachty.
osvetlenie kabíny vybavené energeticky úspornou LED 
technológiou
Systém so stredovým zavesením svojim priestorovým 
usporiadaním znižuje mechanické trenie a tým podstatne 
prispieva k zníženiu spotreby energie. 
dverný pohon s pohotovostným režimom standby pre 
bezpečnosť a úsporu energie
protizávažie bez olova

–

–

–

–

–

Optimalizovaná kabína a využitie šachty

Spoločnosť Schindler prispieva k vytváraniu energeticky úsporných 
budov. Všetky časti osobného výťahu Schindler 6200 Nová 
Generácia sú dokonale zladené. V priebehu poslednej dekády 
Schindler zlepšil ekologickú účinnosť svojich produktov o viac ako 
50%. Ekologicky zodpovedná výroba a využitie materiálov, precízne 
plánovanie, rýchla montáž a bezproblémová údržba vytvárajú 
dokonalý systém.
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Atraktívny dizajn
Sami si vytvorte vzhľad aký chcete. Kombinujte farby, materiály, osvetlenie, 
zrkadlá, madlá a ovládacie prvky pre dosiahnutie atmosféry, ktorá sa hodí 
k vašim nápadom a k vašej budove. Vyberte si jeden z našich štyroch 
dizajnových radov alebo si vytvorte vzhľad celkom podľa vlastného vkusu. 

«Saint Tropez», «Laffitte», «San Marco» a «Park 
Lane» - naše štyri dizajnové rady ponúkajú širokú škálu 
dekoračných možností. Vyberte si svoj dizajn tak, aby 
zodpovedal vašej architektonickej
koncepcii a nápadom. Umocnite jedinečný zážitok z jazdy 
sviežimi farbami, výraznými vzormi a vysoko kvalitnými 
materiálmi. Pre podrobnejšie informácie o našich štyroch 
dizajnových radoch si prezrite našu samostatnú dizajnovú 
brožúru.

Vytvorte svoj unikátny výťah
Saint Tropez ponúka celý rad optimistických a vizuálne 
nápadných farieb, od svetlých a sviežich až po teplé a 
útulné. Vyberte si jednu farbu pre celý interiér alebo zvoľte 
inú farbu pre zadnú stenu kabíny ako kontrast – táto 
možnosť existuje exkluzívne práve pre tento dizajnový rad.

Saint Tropez

Ideálny pre moderné profesionálne prostredie – tento 
dizajnový rad obsahuje severské jesenné odtiene. Farba 
stien kabíny vytvára lesklý efekt a dodáva kabíne nadčasový 
vzhľad.

Laffitte

Vzhľad prírodného dreva radu San Marco evokuje 
harmóniu a modernizmus. K dispozícii máte štyri rôzne 
farebné vyhotovenia. Vyberte si farbu a povrchovú úpravu 
pre vytvorenie príjemnej atmosféry vo svojom výťahu.

San Marco

Podmanivá nerez stavia dizajnový rad Park Lane do 
popredia. Šesť rôznych vyhotovení kabíny z nereze – a 
to od jasnej brúsenej až po zlatú, so vzorom alebo bez – 
všetky sú diskrétne moderné a jednoduché.

Park Lane

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.

Poznámka

Koncept Libertà
Pokiaľ naše pripravené 
dizajnové kombinácie 
nezodpovedajú vaším 
predstavám, môžete si 
svoju kabínu navrhnúť 
celkom sami.
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Laffitte

Park Lane

San Marco

Saint Tropez
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Perfektný vzhľad s vhodnými doplnkami. 
Ovládacie panely a príslušenstvá.

Naše ovládacie panely a príslušenstvá, ako sú madlá, 
zrkadlá a osvetlenie, môžete zladiť podľa vybraného 
interiéru, aby bol váš výťah perfektný do najmenšieho 
detailu.

Vybavte svoj výťah štýlovo

I keď sa váš výťah pohybuje hladko a takmer nehlučne, 
madlá dodávajú pasažierom pocit bezpečia. Oblé alebo 
rovné madlá pasujú k interiéru a jeho tvarom a môžu byť 
namontované na zadnej stene alebo na bočných stenách.

Madlá
Uľahčite ovládanie pre pasažierov pomocou atraktívnych 
ovládacích panelov, ktoré sú energeticky úsporné a 
sú z kvalitných materiálov. Svoj výťah môžete vybaviť 
sklenenými dotykovými alebo nerezovými ovládacími 
panelmi s mechanickými tlačidlami. 

Ovládacie panely

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

Zrkadlá

Vďaka výberu z rôznych druhov osvetlení môžete dodať 
svojmu výťahu tú správnu atmosféru - môžete si vybrať 
štýl Round alebo štýl Square. Kompletný prehľad všetkých 
doplnkov nájdete v samostatnej dizajnovej brožúre. 

LED osvetlenie
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Nerezový panel v kabíne s tlačidlami Sklenený dotykový ovládací panel v kabíne

Nerezový privolávač na nástupisku s tlačidlami Štítok s menovkami pre sklenený ovládací panel
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Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

 

Libertà – prispôsobte si 
výťah na mieru 
Radi by ste mali steny rôznych farieb 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
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Strop*
Nerez matná Lugano

Ovládacie panely
Nerezové ovládacie tlačidlá

Sklenené, dotykové

Madlá*
Oblúkové Rovné
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Jasný postup od návrhu až po uvedenie  
do prevádzky
Spoľahlivé partnerstvo počas celého  
životného cyklu budovy

Pomoc pri výbere Riadenie 
projektu

Na základe vašej predstavy budeme analyzovať, plánovať, 
navrhovať a poskytneme vám na výber celú paletu 
možných riešení. Spoločne budeme myslieť dopredu, aby 
vaša budova fungovala efektívne dnes aj v budúcnosti. 
Vždy sa snažíme dodať optimálne riešenie mobility s 
najvyššou energetickou účinnosťou: inteligentné riešenie 
pre cestujúcich aj pre životné prostredie.

Aby sa projekt dokončil včas a v rámci stanoveného 
rozpočtu, musí celá realizácia prebiehať hladko. Postaráme 
sa o všetko, čo súvisí s vašimi výťahmi a eskalátormi. Naši 
skúsení projektoví manažéri a montážni majstri sú zárukou 
partnerstva s určenými pracovníkmi stavby, ktoré povedie  
k úspešnému dokončeniu vášho projektu.
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Kvalita inštalácie Kvalita servisných 
služieb

Kvalita inštalácie je kľúčom k spoľahlivej prevádzke vášho 
výťahu. Naši kvalifikovaní montážni pracovníci chápu 
vaše potreby a očakávania a sú vyškolení tak, aby všetko 
zrealizovali kvalitne, rýchlo a bez komplikácií. Skúška po 
ukončení montáže – SAIS („Schindler Acceptance and 
Inspection Standard“) zabezpečuje, že zariadenie spĺňa 
najvyššie požiadavky v oblasti bezpečnosti a kvality: 
dlhoročné skúsenosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Zariadenie v prevádzke a funkčné – to je náš cieľ. Žiadna 
neplánovaná údržba, žiadne neplánované náklady, žiadne 
prekvapenia. Snažíme sa držať krok s rytmom vašej 
budovy a neustále zabezpečovať jej plynulú prevádzku. 
Naši technici očakávajú neočakávané a sú nepretržite v 
pohotovosti – vo vašom meste a na celom svete: služba  
pre plynulú prevádzku.
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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. PL
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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

Poprad

Žilina

Trenčín

Bratislava

Nitra

Banská 
Bystrica

Košice


