
Schindler 5500
Přizpůsobí se vám.  

Osobonákladní výtahy Schindler
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Klíčové parametry
Nosnost 630–2500 kg

Zdvih až 150 m

Šířka dveří 800–1400 mm

Výška dveří 2100–2400 mm

Pohon technologie STM
s rekuperací brzdné energie

Rychlost 1,0–3,0 m/s 
MMR a MRL

Počet pater 50 pater (60 stanic)

Skupiny výtahů až 8 výtahů
lze rozšířit o technologií PORT

Interiér 4 dekorační řady, od čistě funkční po 
sofistikované
varianta se skleněnými panely
varianta skeletu pro váš vlastní dekor

Ovládání mechanická nebo dotyková tlačítka
maticový displej (dot matrix display) nebo TFT 
LCD

Typy dveří T2L, T2R, C2, C4
volitelně skleněné dveře
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4 prvky perfektně na míru.
Schindler 5500

Tvůrčí svoboda v designu

Špičkový výkon

Zelená mobilita 

Prostorová přizpůsobivost 
Přizpůsobte rozměry a techniku výtahu svým 

potřebám. Výtah Schindler 5500 se dá upravit 

podle vašich požadavků a parametrů budovy,  

aby došlo k optimálnímu využití prostoru  

a šachty.

Spolehněte se na nejnovější techniku. Schindler  

5500 vám pomůže snížit uhlíkovou stopu vaší 

budovy díky efektivnějšímu využití – pohon s reku- 

perací brzdné energie přispěje k efektivnímu 

provozu.

Užívejte si rychlejší a plynulejší jízdy. Nejnovější 

trendy ve vývoji nosných prvků a řídicích systémů 

poskytují nejen vyšší rychlost, ale umožňují  

i větší kapacitu cestujících a nákladu, a zároveň 

optimální kvalitu jízdy. 

Vytvořte si vzhled a dojem z vašeho výtahu 

právě takový, jaký jste si vždy představovali. 

Naše interiérové styly vám umožní výběr od 

předkonfigurované kabiny po vaši vlastní 

koncepci, od čistě funkční po sofistikovanou.
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chRůzné varianty pro řešení na míru.

Výrobek, který se vždy vejde 
Sami si stanovte rozměry, které  
jsou v souladu s vašimi představami  
a s požadavky budovy.  
Schindler 5500 se jim přizpůsobí:

–  Standardní velikosti kabiny se dají při-
způsobit v šířce i hloubce s maximální 
odchylkou 100 mm od normy ISO.

–  Výška kabiny je variabilní v krocích až 
do 3000 mm.

–  Jeden modulární systém může být 
použit pro různé aplikace, jako jsou 
obytné, komerční či veřejné budovy.

Přizpůsobivost prostoru

Slaďte mobilitu s funkcí vaší budovy. Od ideálního využití prostoru přes typ 
strojovny až po kabinu „šitou na míru“ a plynulou přepravu lidí i nákladu.

Jednosměrné i dvousměrné
Kabiny s hladce se otevírajícími dveřmi po obou 
stranách jsou jen jedním z příkladů řešení, které vám 
pomůže efektivně zvládat pohyb ve vaší budově.

Standardní a rozšířená nabídka dveří
Široká paleta možností šířek i výšek dveří (šířka od 800 do 
1400 mm, výška do 2400 mm) se přizpůsobí požadavkům 
předpisů i budovy. Dveře se dodávají s různými povrchovými 
úpravami i skleněnými výplněmi.
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Snadná integrace do budovy.

Uspořádání MMR a MRL
V závislosti na rozměrech šachty u výtahů Schindler 
5500 rozlišujeme řešení s ministrojovnou (MMR) a 
bez strojovny (MRL). Flexibilní umístění protiváhy také 
poskytuje více možností co nejlepšího využití prostoru, 
maximalizuje užitný prostor a snižuje stavební náklady.

MMR MRL

Silný výkon. Plynulý provoz.

Inteligence pro vaši budovu 
Technologie Schindler PORT využívá revoluční 
řízení provozu, které dopraví uživatele výtahu 
na místo určení rychleji, než jiné řídicí systémy, 
a přitom také snižuje počet zastávek cestou. 

Uživatel pouze sdělí kdo je a kam se chce dostat. 
Technologie Schindler PORT se postará o vše ostat-
ní. Naplánuje a uskuteční plynulý průběh cesty po 
optimální trase, která zabere nejméně času.

S technologií PORTBez technologie PORT
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Schindler 5500A

Od úspor k efektivním řešením.

Zelená mobilita

Snižte spotřebu energie na minimum díky efektivnějšímu využití elektřiny.  
Technický pokrok, který využívá výtah Schindler 5500, jako například využití  
rekuperace brzdné energie, nových nosných prvků a chytře zvolených materiálů, 
zajistí ekologicky chytré řešení.

až o 30%

až o 20×
Osvětlení LED 
Svítidla LED mají extrémně dlouhou životnost. Vydrží až 20x déle 
než standardní žárovky a přitom spotřebují podstatně méně energie. 
Výhodné řešení pro cestující i životní prostředí.

až o 50%

Optimalizovaný motor a nosné prvky
Velké výkony, kompaktní rozměry. Efektivní provoz i spotřeba energie. 
Nová konfigurace pohonu a nosných prvků váží až o 50 % méně než 
předchůdce, a přitom spotřebuje méně mazacího oleje. Dodáváme i 
samomaznou verzi bez oleje.

Od efektivity k certifikaci zelených budov
Všude ve světě jsou budovy posuzovány podle energetické účinnosti. 
V rámci certifikace zelených budov se pozornost zaměřuje i na  
výkony výtahů. Díky výše uvedeným úsporným řešením naše výtahy 
Schindler 5500 získaly třídu energetické účinnosti. A podle klasifikace 
směrnice VDI. Tím vám pomůžeme získat vysoké skóre a více bodů 
pro zelenou certifikaci vašich budov.

Technologie Clean Drive
Díky vysoce účinným rekuperačním pohonům spotřebuje výtah 
Schindler 5500 zhruba o 30 % méně energie než jiné srovnatelné 
výtahy. S technologií PowerFactor 1 jsou pohony dokonce schopny 
produkovat elektrickou energii, kterou lze ihned vracet do sítě.
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Špičkový výkon

Výtah Schindler 5500 poskytuje cestujícím vysoce příjemný zážitek. Širší sortiment 
aplikací MRL pro obytné i komerční budovy spolu s novým vývojem pohonu a  
nosných prvků z něj dělají milník moderního městského provozu. Velký zdvih,  
vysoká rychlost a různá zdokonalení v oblasti rozsahu nákladu a technologie 
snížení hlučnosti staví Schindler 5500 na špičku mezi výtahy.

Více možností pro lepší jízdu.

Kapacita
až do 2500 kg

Výška budovy
až 150 metrů,  
až 50 pater

Rychlost kabiny 
až 3 metry za 
sekundu

Kvalita 
jízdy

Kapacita, výška budovy a rychlost 
kabiny jsou v součinnosti při definová-
ní řešení vaší městské mobility. Každý 
z těchto prvků je konstruován tak, aby 
poskytl optimální jízdu. Proto vždy 
bereme v úvahu kombinovaný dopad 
všech parametrů. 

Náš zdokonalený výrobek a vylepšené 
motory i nosné prvky umožňují zdvih 
až do výšky 150 metrů (MRL a MMR) 
a rychlost až 3 m/s při zachování 
plynulé jízdy, tichého chodu a nízké 
úrovně vibrací.
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Tvůrčí svoboda v designu

Vytvořte si vzhled a dojem, jaký se vám líbí. Zkombinujte barvy, materiály, 
osvětlení, zrcadla, madla a ovládací prvky tak, abyste dosáhli prostředí, 
které odpovídají vašim představám i k vaší budově. Vyberte si ze čtyř  
interiérových stylů nebo si vytvořte kabinu podle vlastního vkusu.

Dejte vašemu výtahu osobnost
„Navona“, „Times Square“, „Park Avenue“ a „Sunset  
Boulevard“ – naše čtyři interiérové styly nabízejí širokou 
paletu možností dekoru. Vyberte si design, který se nejlépe 
hodí k vaší architektonické koncepci a vašim představám. 
Poskytněte cestujícím jedinečný zážitek z jízdy ve svěžích 
barvách, netradičních vzorech a materiálech špičkové 
kvality.

Podrobné informace o našich čtyřech interiérových stylech 
nabízí samostatná brožura.

Navona – funkční a odolný
Dejte kabině čistý styl a solidní pohodlí volbou tohoto 
robustního interiérového stylu. Svěží barvy, kontrastní zadní 
stěna, výběr ze tří různých podlah či holá podlaha činí ze 
stylu Navona ideální volbu pro použití v obytných budo-
vách. Zadní a boční stěny mohou být obložené nerezem. 
Interiér stylu Navona je ztělesněním dlouhodobé funkčnosti 
právě tam, kde je zapotřebí.

Times Square – moderní a univerzální 
Určete si svůj vlastní moderní vzhled. Vyberte si z teplých či 
studených barev a dejte kabině svěží vzhled nebo kombi-
nujte různé možnosti a zvyšte tak kontrast za účelem větší 
hloubky. Zvolte si možnost nevybavené kabiny, chcete-li si 
vytvořit kabinu podle vlastního stylu a vkusu. Times Square 
dodává osobité prvky všem veřejným, komerčním a obytným 
budovám. 

Park Avenue – sofistikovaný a elegantní  
Objevte čistou eleganci se stěnami z lakovaného skla nebo 
si zvolte laminátovou kompozici a dejte tak kabině moder-
nější vzhled. Můžete si rovněž zvolit zaoblený přechod mezi 
stropem a zadní stěnou, který kabině dodá unikátní vzhled. 
Další skvělou možností je zlatavý či stříbřitý lesk pokovova-
ných skel z naší kolekce nebo broušený bronzový či matný 
šedý nerezový povrch. Vhodné osvětlení završuje stylový 
design tohoto výtahu, který se ideálně hodí do reprezen-
tativních budov, jako jsou luxusní obytné domy, hotely i 
kanceláře.

Sunset Boulevard – inspirující a osobitý  
Klaďte si vysoké cíle, abyste uspokojili cestující v luxusních 
destinacích, jako jsou hotely, kluby a restaurace. Díky 
spojení vysoce kvalitních materiálů, úchvatných vzorů a 
výrazných barevných přechodů se jízda tímto výtahem stává 
jedinečným zážitkem. Koncepce světla a stropu vytváří 
úžasnou atmosféru. Proměňte svůj výtah v jeviště.

Poznámka:
specifikace, možnosti a barvy se 
pravidelně mění. Všechny kabiny a mož-
nosti uvedené v této brožuře jsou pouze 
ilustrativní. Zobrazené vzorky se mohou 
lišit od originálu barvou i materiálem.

Naše oblíbené designy vám 
umožní udělat si představu 
o tom, jaké máte možnosti 
a co lze snadno zkombino-
vat. Chcete-li být kreativ-
nější, můžete si dokonce 
navrhnout vlastní kabinu.
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Times 
Square

Sunset 
Boulevard

Park 
Avenue

Navona
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Sunset Boulevard s digitálním po-
tiskem matných skel 
Strop: Broušený nerez Lucern
Stěny: New York Sunset
Podlaha: Černá syntetická žula 
Osvětlení: LED Dash 
Ovládací panel v kabině: Linea Vetro

Překonejte očekávání.
Oddejte se plně designu.

Digitální potisk nerezu 
Upravte prostředí kabiny nejen pomocí barev, ale i po-
mocí nápadných vzorů natištěných na nerez. Vyberte 
si jasně strukturované geometrické tvary nebo výrazný 
organický design. Rozhodněte se pro nerez obohacený 
o půvabný bronzový či šedý lesk. Na velikosti kabiny 
nezáleží, vzory digitální dekorace vypadají vždy úžasně.

Digitální potisk matného skla
Fantastické a intenzivní barvy, jež zdůrazňuje matné 
sklo, propůjčují výtahu větší eleganci. Barevné přecho-
dy od atmosférické modro-červené až po teplé odstíny 
šedo-béžové tohoto designu umožní vytvořit fascinující 
prostředí a nezapomenutelné zážitky z jízdy.

Vybavte své kabiny originálním vzhledem  
Přizpůsobte kabinu výtahu celkové designové koncepci 
a dosáhněte jedinečnosti vaší budovy. Začněte jednou 
z předem konfigurovaných možností výtahu Schindler 
5500 a vytvořte přesně takové prostředí, jaké si přejete. 
Přidejte hodící se barvy a možnosti osvětlení nebo doplň-
te skleněné prvky pro lepší pocit bezpečí. Možnosti jsou 
téměř neomezené - vámi zvolený interiér výtahu může 
tvořit až 50% z jmenovité nosnosti výtahu. 

Lakované sklo
Lakováním bezpečnostního skla vzniká vysoce lesklý a 
jasný efekt, jenž dodá kabině příjemnou atmosféru.  
Aby stěny z lakovaného skla perfektně ladily s celkovým 
vzhledem budovy, můžete si vybrat z předem daných  
barev nebo zvolit libovolnou barvu ze systému NCS  
(Natural Color System). 

Prosklené dveře a stěny
Upoutejte pozornost průhledností kabiny. Široká škála 
prosklených dveří vám pomůže najít řešení pro dané 
použití. Pro maximální viditelnost a bezpečí mohou být 
skleněné panely nainstalovány buď na zadní stěně a 
na bočních stěnách, nebo je lze kombinovat s dalšími 
materiály interiéru kabiny z interiérových stylů Times 
Square, Park Avenue a Sunset Boulevard. K dispozici 
jsou dvě různé povrchové úpravy rámů skleněných 
panelů.

Podrobné informace o lakovaném skle, možných sklech a 
digitálním potisku nabízí samostatná brožura o interiéro-
vých stylech.

Times Square s prosklenými stěnami
Strop: Broušený nerez Lucern
Stěny: Skleněné panely
Podlaha: Černá syntetická žula 
Osvětlení: LED nepřímé
Povrch rámu: Broušený nerez Lucern
Ovládací panel v kabině: Linea 100
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Park Avenue
s lakovaným sklem
Strop a zadní stěna: Broušený  
nerez Lucern
Stěny: Červeň Shanghai
Podlaha: Černá syntetická žula 
Osvětlení: LED bodová svítidla
Ovládací panel v kabině: Linea 
300
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Dokonalý vzhled se sladěnými doplňky.
Ovládací panely a doplňky

Vybavte svůj výtah stylově
Naše ovládací panely a doplňky, jako madla, zrcadla  
a osvětlení, se budou hodit k vámi zvolenému dekoru  
a optimálně doladí váš výtah – do nejmenšího detailu.

Celkový přehled všech ovládacích prvků a doplňků  
naleznete v samostatné brožuře o interiérových stylech.

Ovládací panely
Upravte výtah tak, aby jej mohli jednoduše obsluhovat 
všichni uživatelé. Všechny ovládací panely jsou zhotove-
ny z vysoce kvalitních materiálů a opatřeny prvotřídními 
povrchy. Můžete si rovněž zvolit elegantní celoskleněné 
ovládací prvky, které dokonale zcelí interiér kabiny.

Zrcadla
Zrcadla vždy opticky zvětšují místnosti a budovy. Abyste 
dosáhli větší atraktivnosti a hloubky  kabiny, může být 
boční či zadní stěna opatřena po celé výšce zrcadlem z 
bezpečnostního skla.

Madla
I když se výtah pohybuje plynule, dodávají madla 
uživatelům pocit bezpečí. Nerezová madla jsou sladěna 
s interiérem a tvary kabiny a mohou být namontována 
na boční či zadní stěně. Osvětlená madla a lišty rovněž 
zlepšují celkový vzhled kabiny.

Osvětlení
Kolekce rozmanitých možností osvětlení – od teplého 
bodového světla až po tlumené nepřímé osvětlení – 
vám pomůže navodit ve výtahu tu pravou atmosféru. 
Vybrat si můžete z osvětlení, která jsou součástí našich 
interiérových designů, nebo se můžete rozhodnout pro 
osvětlení na zakázku.
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Linea 
Vetro 

Linea 
300
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Dejte svému projektu ideální vzhled.

Luxusní obytné budovy 
Díky svým početným možnostem interiérového designu 
se Schindler 5500 dokonale přizpůsobí architektonické-
mu návrhu vaší obytné budovy. Vylepšením energetické 
úspornosti  a snížením hlučnosti je výtah Schindler 5500 
ideální volbou.
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Kancelářské a komerční budovy
Schindler 5500 se dokonale hodí do prostředí s rušným provozem 
a lze jej snadno nainstalovat ve větších skupinách. K dispozici jsou 
rovněž prosklené kabiny, které cestujícím nabízejí panoramatický 
výhled. Schindler 5500 vybavený patentovanou technologií PORT 
se stává vysoce účinným systémem pro řešení mobility ve vašich 
kancelářských a komerčních budovách.
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Schindler 5500 MRL
Údaje k plánování

Poznámky:
– Naše zařízení je navrženo pro provoz v prostředí s rozsahem teplot 5 a 40 °C.
– K dosažení vhodné teploty pro servisní personál by se měla teplota v šachtě pohybovat mezi 5 a 35 °C.
– Vlhkost v šachtě by neměla překračovat v měsíčním průměru 90 % a v denním průměru 95 % bez kondenzace.
– Pro tabulku rozměrů podle normy EN81, další kódy zemí a zvláštní požadavky (např. norma EN81-72: požární výtahy) kontaktujte naše místní obchodní oddělení.
– Rozměry šachty (šířka a hloubka) počítají s čistými rozměry +/-25 mm horizontální tolerance na celkovou výšku šachty (pro šachty vyšší než 80 m se prosím spojte s naším obchodním zástupcem).
– Veškeré uvedené informace slouží jako obecný odkaz a pro účely plánování. Pro konkrétní konstrukční detaily kontaktuje naše místní obchodní zastoupení.

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 Nosnost
VKN Rychlost
HQ Zdvih

BK Šířka kabiny
TK Hloubka kabiny
HK Výška kabiny

T2 Teleskopické dveře
C2/C4 Centrálně otevíratelné 
 teleskopické dveře
BT Šířka dveří
HT Výška dveří

BS Šířka šachty
TS Hloubka šachty
HSG Hloubka prohlubně
HSK Horní přejezd pod nejnižší částí stropu
* se zábradlím 700 mm výšky na kabině

HEmin = HT + 450 mm
HK = HT + min. 100 mm
Podlaha (HKZ): výše uvedené hodnoty založené na maximální tloušťce podlahy 40 mm

Po
če

t v
st

upů

Ša
ch

ta

Ryc
hlo

st

Nosn
ost

M
ax

. p
oče

t c
es

tu
jíc

ích

Dve
ře

M
ax

. p
oče

t s
ta

nic

Zd
vi

h
Kab

in
a

EN-81



17Schindler 5500
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BT

TSTK

Řez a půdorys

Neprůchozí kabina s centrálními 
čtyřdílnými dveřmi

Neprůchozí kabina

Neprůchozí kabina s 
teleskopickými dveřmi

Pro více informací, jako např. návrhy, konstrukční plány 
a cenovou nabídku, kontaktujte naše místní obchodní zastoupení.

F.F.L. = Čistá úroveň podlahy
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Z podzemí do oblak.
Zajištění městské mobility.

Mobilita je základním požadavkem světa, v němž žijeme a pracujeme. Schindler 
je symbolem městské mobility a je uznáván jako etalon kvality a bezpečnosti. 
Miliarda lidí po celém světě vkládá každý den svoji důvěru  
do výrobků a služeb Schindler. 

Schindler zabezpečuje městskou mobilitu svými výtahy, eskalátory a službami, 
které jsou konstruovány, aby zajistily efektivitu a spolehlivost. Schindler 
doprovází vývoj budov ve všech fázích: od plánování a výstavby až po běžný 
provoz. Chrání tak jejich hodnotu po celou dobu existence.

Hladké dodání  
 
Rozsáhlé portfolio výtahů a eskalátorů společnosti Schindler 
skýtá řešení mobility pro jakoukoli budovu. Zákazníci společnosti 
Schindler se mohou spolehnout na nejnovější technologie, 
vynikající projektové řízení a důmyslné metody instalace. Řešení 
je vždy precizní.

Technologie pro všechny typy budov a potřeby mobility: 
– rezidenční a kancelářské budovy 
– obchodní centra
– nemocnice a veřejné budovy 
– prostředí s rušným provozem 
– výškové budovy 
– výletní lodě

Důmyslné plánování 
 
Volba správného řešení mobility vyžaduje analýzu požadavků  
na danou budovu a výpočet potenciálních dopravních vzorců. 
Základem podpory plánování Schindler je zajištění efektivní 
mobility a pohodlného cestování pasažérů. Využíváme celosvětové 
know-how pro každý jednotlivý projekt.

Služby plánování Schindler: 
– odborní poradci pro plánování provozu a výrobků 
– analýza a tvorba přepravních simulací
–  specializovaná inženýrská centra pro vývoj konfigurací na 

zakázku 
–  projekční podklady a nástroje pro urychlení plánování šachty, 

rozvržení budovy a výběr/konfiguraci produktů
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Efektivní provoz 

Plynulá, bezproblémová a velmi vysoká dostupnost je výsledkem 
profesionální údržby a modernizace. jsou výsledkem profesionál-
ní údržby a modernizace. Přidanými hodnotami investice je 
ekologická a provozní účinnost. Spolehlivost a udržitelnost –  
každý den, celý den. 

Údržby, opravy a modernizace portfolia: 
– síť poboček a servisů po celém světě 
– kvalifikovaní a certifikovaní technici a montéři 
– servisní řešení pro všechny typy budov a požadavky  
– dostupnost a rychlé dodání náhradních dílů 
– rychlá odezva telefonického zákaznického střediska  
– diagnostické nástroje elektronického monitorování
– možnosti celkové výměny nebo postupné modernizace

Neustálé zlepšování  
Za účelem stanovení standardů a zvýšení efektivity vyvíjí Schindler 
nepřetržitě nové výrobky a prvky. Technologické milníky, které 
městské společnosti zajišťují mobilitu – pohodlně, bezpečně a 
ekologicky. Pokrok si žádá inovaci. 

Špičkové vývojové trendy: 
–  technologie PORT – řízení provozu, komunikace v rámci budovy 

a kontroly přístupu, která vypočítá nejrychlejší trasu v budově
–  regenerační ekologická technologie pohonu PF1 společnosti 

Schindler
– designy nenáročné na prostor a hmotnost
–  flexibilní koncepce modernizace od úplného nahrazení 

po částečnou renovaci
– možnost ECO režimu pro eskalátory a výtahy
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Schindler je hlavním partnerem projektu Solar Impulse – letadla, které obletí svět pouze na solární 
pohon bez využití pohonných hmot.

www.schindler-cz.cz

Když se vize spojí s disciplínou. 
Schindler je partnerem projektu Solar Impulse.

Získejte více informací o výrobcích
společnosti Schindler.

Mobilním telefonem jen naskenujte kód za 
použití bezplatného softwaru pro skenování 
QR kódů. Ten je buď předinstalován ve vašem 
telefonu nebo jej lze snadno zdarma stáhnout.

Schindler CZ, a.s.
Řevnická 170/4
155 21 Praha 5

www.schindler-cz.cz


