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Každý deň prepravíme viac ako miliardu ľudí po celom svete. 

Našim produktom je mobilita. Požiadavky na mobilitu sa neustále 

zvyšujú, ruka v ruke s tempom, ktorým žije celá spoločnosť. A to 

neustále. Čas je neúprosný a priestoru je málo. 

My ale dokážeme reagovať na vaše požiadavky aj napriek týmto 

prekážkam. Rýchlo, bez prestávky a s predstihom.

Ľudia sa chcú dopraviť z bodu A do bodu B bezpečne, rýchlo 

a účelne. To pre nás nie je problém. Takže budete v cieli svojej 

cesty môcť robiť presne to, čo si želáte. Nielen dnes, ale vždy.

Ovládame čas aj priestor
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3Profil společnosti

Firemná kultúra 
Hodnoty spoločnosti

V spoločnosti Schindler nie je pre úspech v glo-

bálnom meradle rozhodujúce iba to, že zarábame 

peniaze, ale aj to akým spôsobom. Svoje podnikanie 

realizujeme tak, aby sme sa nespreneverili silným 

záväzkom sociálnej zodpovednosti, bezpečnosti 

a životnému prostrediu. Tieto zložky sú súčasťou 

našich firemných hodnôt a rovnako tak aj nášho 

každodenného pracovného života.

Bezpečnosť 

Viac ako 47 000 zamestnancov spoločnosti Schin-

dler sa podieľa na tom, že naše výťahy a eskalátory 

každý deň použije jedna miliarda ľudí. Bezpečnosť 

každého z našich zákazníkov a zamestnancov je pre 

nás na prvom mieste.

Vytváranie hodnôt pre zákazníka

Silná orientácia na zákazníka je základom technic-

kého riešenia, dizajnu a dodávok všetkých výrobkov 

a služieb spoločnosti Schindler.

Záväzok k rozvoju našich ľudí

Výnimočné hodnoty pre našich zákazníkov môžu 

vytvárať iba tí správni ľudia. Rozvíjame schopnosti 

našich zamestnancov, aby mohli efektívne spolupra-

covať s našimi zákazníkmi na pochopení ich potrieb 

a umožnili im získať z výrobkov a služieb spoloč-

nosti Schindler maximum. Spoločnosť Schindler sa 

snaží byť vo svojom odbore a vo všetkých krajinách, 

kde podniká, obľúbeným zamestnávateľom. Pri 

zamestnávaní a rozvíjaní našich ľudí presadzujeme 

rozmanitosť a rovnosť príležitostí.

Transparentné vedenie

Spoločnosť Schindler umožňuje svojim zamestnan-

com na všetkých úrovniach vykonávať rozhodnutia 

a rozvíjať svoje vodcovské schopnosti tak, aby mohli 

spoluvytvárať budúcnosť celej spoločnosti.

Bezúhonnosť

Všetci naši zamestnanci, bez ohľadu na svoju pozíciu, 

funkciu alebo pôsobisko, dodržujú etický kódex 

spoločnosti Schindler. Naši zamestnanci sú súčasťou 

kultúry, v ktorej sa cení poctivosť, otvorenosť a etické 

jednanie.
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4 Profil společnosti

Niekoľko slov o spoločnosti 
 

Spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 

1995. Po celý čas si udržuje popredné postavenie medzi výťahárskymi firmami nielen 

v dodávkach novým výťahov a eskalátorov, ale aj v následnom servise. Neustále roz-

víjame svoju činnosť a tým potvrdzujeme že sme silnou spoločnosťou, ktorá dokáže 

reagovať na dlhodobé a aktuálne požiadavky slovenského trhu.

Schindler výťahy a eskalátory a.s. je dcérska spoločnosť medzinárodného koncernu 

Schindler so sídlom vo Švajčiarsku. Sme svetovou jednotkou v predaji eskalátorov 

a sme na druhom mieste vo svete v predaji výťahov, pričom v Európe nám aj v pre-

daji výťahov patrí prvá priečka. Koncern Schindler obnovuje svoj kompletný sorti-

ment výrobkov pre bytové domy a menšie budovy komerčného charakteru. Zároveň 

ponúkame štandardizovanú výrobnú radu nákladných a špeciálnych výťahov a máme 

aj komplexný program pre modernizácie výťahov a eskalátorov. Tieto nové systémy 

obsahujú inteligentné inovačné prvky a vyznačujú sa vysokou kvalitou a náročným 

dizajnom.
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Od svojho založenia v Luzerne v roku 1874 si koncern Schindler udržuje švajčiarsky 

štandard a kvalitu. Hlavným sídlom spoločnosti je Ebikon vo Švajčiarsku, koncern má 

však svoje výrobné závody a pobočky na všetkých kontinentoch a zamestnáva viac 

ako 44 000 pracovníkov. Koncern Schindler je taktiež prvou firmou západného sve-

ta, ktorá vstúpila v roku 1980 do Číny, kde bolo založené priemyselné joint venture 

(Peking).
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6 Profil společnosti

Zelená mobilita
Naše efektívnejšie riešenia

Kľúčovou prioritou pre spoločnosť Schindler je dôraz na tzv. Zelenú mobilitu. Tento 

pojem chápeme predovšetkým ako minimálnu spotrebu energie a ekologicky šetrné 

riešenia. 

Úsporná technológia pohonu

Vďaka vysokej účinnosti výťahových pohonov, využívajú výťahy 

Schindler asi o 30 % menej elektrickej energie ako výťahy 

s porovnateľnými parametrami. S úspornou technológiou 

PowerFactor 1 sú pohony dokonca schopné vyrábať energiu, 

ktorá môže byť dodávaná naspäť do elektrickej siete. 

LED osvetlenie

LED diódy majú mimoriadne dlhú životnosť. Vydržia až 20krát 

dlhšie ako štandardné žiarovky a zároveň spotrebúvajú menej 

energie. Jednoznačná voľba pre cestujúcich aj pre životné pro-

stredie.

Optimalizovaný pohon a nosné prvky

Vysoký výkon, kompaktné rozmery, efektívna prevádzka, hos-

podárne využitie energie. Nová konfigurácia pohonu a trakcie 

má až o 50 % nižšiu hmotnosť ako predchádzajúca generácia 

a spotrebúva menej oleja a nebezpečných látok. K dispozícii je 

dokonca bezolejový systém pohonu.

Od úspornosti k naplneniu kritérií pre zelené budovy

Po celom svete sa dnes budovy hodnotia podľa energetickej 

účinnosti. V rámci tohto systému sa zelené certifikáty budov 

zameriavajú tiež na výkon a parametre výťahov. S hodnote-

ním „A“ našich výťahov Schindler a spomenutými novými 

úspornými technológiami dosahujeme nielen vysoké hodnote-

nie energetickej účinnosti, napr. pri označení štítkami VDI, ale 

naše zariadenia napĺňajú prísne kritériá, na základe ktorých 

získate plusové body pri hodnotení na získanie ekologických 

certifikátov vašej budovy.
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Zelená mobilita
Naše efektivnější řešení

Prioritou pro společnost Schindler je důraz na tzv. zelenou mobilitu. Představují ji 

zejména minimální spotřeba energie a ekologicky šetrná řešení. 

Úsporná technologie pohonu

Díky vysoké účinnosti rekuperačních jednotek využívají výtahy 

Schindler asi o 30 % méně energie než srovnatelné výtahy. 

S úspornou technologií PowerFactor 1 jsou pohony dokonce 

schopny vyrábět energii, která může být okamžitě dodána 

zpět do elektrické sítě.

LED osvětlení

LED diody mají mimořádně dlouhou životnost. Vydrží až 

20krát déle než standardní žárovky a zároveň spotřebovávají 

méně energie. Jasné řešení pro cestující i životní prostředí.

Optimalizovaný motor a trakční prvky

Velký výkon, kompaktní rozměry. Efektivní provoz, hospodár-

né využívání energie. Nová konfi gurace pohonu a trakce váží 
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až o 30 %

déle 20x
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Třídy energetické 
účinnosti
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Výťah Schindler 3100 je náš vysoko štandar-

dizovaný výťah, ktorý má nielen skvelé jazdné 

vlastnosti, ale aj veľmi dobre vyzerá. Je určený 

pre budovy s nižšou až strednou intenzitou 

prevádzky – bez kompromisov v dizajne alebo 

technológii. Je to základné a praktické rieše-

nie, ktoré ale prináša niečo navyše.

Mobilné riešenia
Pre nové budovy

Osobné výťahy Schindler
Schindler 3100

Výťah Schindler 3300 je rozmerný osobný 

výťah pre bytové domy a menšie kancelárske 

budovy. Ovládanie je intuitívne, inštalácia veľmi 

rýchla a jednoduchá, využiteľnosť šachty maxi-

málna. Jednoducho dokonalý, výkonný, s mož-

nosťou najrôznejších dizajnových vyhotovení. 

Jedinečná technológia zabezpečuje spoľahli-

vosť, tichý chod a energetickú úspornosť.

Schindler 3300

Výťah Schindler 5500 je špičkový výťah predo-

všetkým pre kancelárske budovy, hotely, ale aj 

pre prepravu ľahších nákladov či využitie 

v zdravotníckych zariadeniach. Zaručuje maxi-

málnu efektivitu využitia šachty a ekologické 

parametre potrebné pri certifikácii zelených 

budov. Dosahuje nosnosť až 2500 kg, zdvih do 

150 metrov a rýchlosť až 3 metre za sekundu. 

Veľká sloboda dizajnu. Vysoká účinnosť s pou-

žitím technológie PORT.

Schindler 5500

Globálne riešenie pre vašu výškovú budovu – 

až do zdvihu 500 m a dopravnej rýchlosti 

10 m/s. Byť zelený sa oplatí – šetrite energiu, 

vaše peniaze aj prírodu. Postavte budovu ktorá 

je inteligentná a využite našu inovatívnu tech-

nológiu. Chceme aby vaša budova zarábala – 

využite našu schopnosť šetriť váš priestor.

Schindler 7000

Výťah pre menšie náklady, s nosnosťou do 

300 kg, bez prepravy osôb. Využiteľnosť pre-

dovšetkým ako kuchynské výťahy či výťahy pre 

malé priemyselné aplikácie. Veľmi variabilné 

riešenie.

Profil spoločnosti

Malý nákladný výťah

Rozmerný s veľkou nosnosťou, ideálne riešenie 

pre komplexné úlohy pri preprave v skladoch, 

nákupných centrách alebo priemyselných pod-

nikoch. Zmestí sa takmer všade, veľa vydrží 

a jeho prevádzka je úsporná.

Schindler 2600

Plynulá a komfortná jazda a absolútna spoľah-

livosť sú nevyhnutnou požiadavkou pri výťa-

hoch prepravujúcich ľudí na lôžku alebo na 

invalidnom vozíku. Schindler 2500 poskytuje 

pacientom hladký vstup a výstup do a z výťa-

hovej kabíny, komfortnú a tichú jazdu 

a vysokú spoľahlivosť.

Schindler 2500

Výťah Schindler 2400 je ťažný kôň, ktorý sa 

nikdy nesťažuje. Skutočne flexibilný, vhodný 

pre budovu s intenzívnou dopravou pri veľkej 

rôznorodosti – kancelárske budovy, hotely, 

nemocnice, obchodné centrá a železničné 

stanice.

Nákladné výťahy Schindler
Schindler 2400
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8 Profil společnosti

Mobilné riešenia
Pre nové budovy

Eskalátory Schindler
Schindler 9300 AE

Flexibilné riešenie pre komerčné budovy 

a verejné priestory.

Schindler 9700

Riešenie pre prepravu veľkého množstva 

osôb.

Pohyblivé chodníky
Schindler 9500 AE

Produktová rada pohyblivých chodníkov 

Schindler 9500 AE siaha od šikmých po-

hyblivých chodníkov pre komerčné budovy 

až po horizontálne pohyblivé chodníky 

s transportnou dĺžkou až do 150 metrov. 

Inteligentné systémy  
riadenia
Technológia Schindler PORT

Spoločnosť Schindler je priekopníkom vo vývoji 

inteligentných systémov riadenia. Naše systé-

my poskytujú optimálnu prepravu cestujúcich 

v ranných a popoludňajších špičkách a zároveň 

tak pomáhajú riadiť pohyb ľudí po budove.

Riešenie pre prepravu cestujúcich 

Technológia Schindler PORT ponúka riešenia 

s tlačidlami aj bezdotykové riešenie tak, aby 

čo najefektívnejšie prepravila čo najviac osôb 

za čo najkratší čas.

Služby, ktoré sa vám prispôsobia

Technológia Schindler PORT umožňuje 

nastavenie individuálnych profilov užívateľov 

výťahu a poskytuje tak maximálnu flexibilitu 

a jedinečné možnosti pre užívateľa.

Kontrola prístupov

Technológia Schindler PORT môže hrať dôle-

žitú úlohu pri riadení a kontrole prístupov 

do vašej budovy.
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Mobilné riešenia
Nové budovy

Eskalátory Schindler

Inteligentné systémy 
riadenia

Schindler 9300 AE Schindler 9500 AE

Služby, ktoré sa vám prispôsobia

Kontrola prístupov
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aby čo najefektívnejšie prepravila čo najviac 
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Pohyblivé chodníky

Produktová rada pohyblivých chodníkov 

Schindler 9500 AE siaha od šikmých pohybli-

vých chodníkov pre komerčné budovy až po 

horizontálne pohyblivé chodníky s transport-

nou dĺžkou až do 150 metrov.

Technológia Schindler PORT umožňuje nasta-

venie individuálnych profilov užívateľov výťahu 

a poskytuje tak maximálnu flexibilitu a jedineč-

né možnosti pre užívateľa.

Technológia Schindler PORT môže hrať dôle-

žitú úlohu pri riadení a kontrole prístupov do 

vašej budovy.
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9Profil společnosti

Mobilné riešenia
Modernizácie

• Krátky čas montáže

• Najmodernejší komfort

• Technika prispôsobujúca sa budove

• Minimálne investičné náklady

• Úspora energie

Dostupnosť

• Kratšia odstávka výťahu pre obyvateľov 

domu

• Minimálne úpravy pôvodnej šachty 

výťahu

• Nové vodidlá a vyvažovacie závažie

Využitie šachty

• Optimálne využitie šachty prostredníc-

tvom flexibilných rozmerov kabíny

• Voliteľná šírka dverí po krokoch 50 mm

Dizajn

• Veľký výber materiálov a príslušenstiev

• Dve možné varianty ovládacích panelov

Dizajn

Schindler znamená dizajn. Vytvorili sme 

pre vás praktický interiérový štýl, ktorý 

určite naplní vaše očakávania. V jedno-

duchosti je krása.

Priestor

Schindler znamená maximálne využitie 

priestoru. Dokázali sme zväčšiť kabínu 

výťahu, aby sme vám poskytli viac pries-

toru. Užite si priestor navyše.

Ticho

Schindler znamená komfort a tichý chod. 

Výťah bol navrhnutý a skonštruovaný tak, 

aby jeho chod bol veľmi tichý. Započúvajte 

sa do ticha.

Schindler 6200 Nová Generácia
Schindler 6300 pre panelové domy
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Servis

Väčšia bezpečnosť
Zákonná povinnosť prevádzkovateľa

– Dodržiavanie platných predpisov upra-

vujúcich bezpečnosť prevádzky

Naše výkony

Ako poskytovateľ služieb odbremeňujeme 

prevádzkovateľa od časti jeho povinností 

v rámci zmluvy o údržbe zariadenia.

Nepretržite 24 hodín denne
Bezpečnosť

Zaisťujeme bezpečnú prevádzku: 

pre užívateľa aj prevádzkovateľa

Dostupnosť

Krátka odstávka výťahu

Výkonnosť

Kvalifikovaná údržba, aj mimo štandard-

ného pracovného času, garantovaný 

maximálny dopravný výkon v budove

Centrálny dispečing Schindler
Nepretržite 24 hodín denne

Prijímame telefonické hovory a dopyty – 

365 dní v roku.

Tel.: 0850 123 724

Kvalifikovaní spolupracovníci

Prijímajú vaše hovory a pomôžu vám 

okamžite riešiť vašu situáciu.

Núdzové volanie a poruchy

Majú absolútnu prednosť – v takýchto 

prípadoch je bezodkladne vyslaný servisný 

technik, ktorý má práve pohotovosť.
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Zamestnanci

Vzdelávacie programy
• Vzdelávanie pre všetkých pracovníkov, zodpovedajúce ich potrebám

• Obsah školení pre montérov a servisných technikov zodpovedá vždy aktuálnej tech-

nickej úrovni našich výrobkov.

• Formálne aj neformálne vzdelávanie formou interných a externých kurzov a seminárov.

Prieskum spokojnosti zamestnancov
Každý názor je dôležitý

Každé tri roky vyjadrujú zamestnanci spoločnosti Schindler na celom svete svoje názory 

a pripomienky prostredníctvom prieskumu spokojnosti zamestnancov. Chceme mať 

motivovaných a spokojných zamestnancov a vďaka nim posilniť naše postavenie 

uprednostňovaného zamestnávateľa na trhu práce. Výsledky prieskumu sú základom  

pre zavedenie konkrétnych opatrení v rôznych oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov, 

ďalšie vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

Riadenie pracovného výkonu
Každodenné hodnotenie pracovného výkonu tvorí základ pre ďalší rast a vzdelávanie 

zamestnancov a vykonáva sa stanovovaním individuálnych cieľov, ktoré vedú k rozvoju 

zamestnancov a celej spoločnosti. Napĺňame tak naše predsavzatie: „Správni ľudia na 

správnych pozíciách“.
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