Schindler 6200/6300
Designové řady, barvy a materiály.

Schindler Modernizace

Možnosti výběru designu
Výtah Schindler 6200/6300 představuje zcela nové spojení designu
a funkčnosti, se kterým se budou přepravované osoby cítit příjemně
a v bezpečí. Kombinace stylu, barev a doplňků bude harmonizovat s vaší
budovou. Celkový vzhled a atmosféru podtrhnou pečlivě vybrané materiály.

2 styly
Zvolte si hladký oblý organický vzhled nebo
hranatý vzhled s moderními liniemi. V těchto
stylech je zpracován strop, rohy a madlo.

5 druhů stropu
Stropy jsou dokonale provedeny v těchto
stylech a dodávají se s energeticky úspornými
LED svítidly.

41 barev
Svěží a pestré nebo teplé a příjemné –
vyberte si barvu stěn a podlahy podle libosti z
našich čtyř různých designových řad.

Unikátní kombinace
Pokud si chcete upravit interiér kabiny
zcela sami, náš koncept Liberta vám nabízí
neomezenou svobodu.

Prostředí podle svých představ můžete vytvořit ve třech krocích:
1. Zvolte si styl interiéru.
2. Určete si barevnou kombinaci stěn a podlahy.
3. Přidejte další doplňky, jako jsou ovládací panely, zrcadla nebo madla.
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Skvělý vzhled vždy vychází ze stylu
Styly interiéru kabiny

Hranatý styl
Ztělesňuje moderní funkčnost s minimalistickým a čistým designem interiéru.
Hranatý styl interiéru je dodáván s:
– liniovým, bodovým nebo hranatým stropním osvětlením
– kabinou bez dekoračních rohů
– rovným madlem (volitelné)

Stylová série:
Strop:
Stěny:
Madlo:
Okopy:
Podlaha:

Hranatá
Bodové osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt
Mascara Red
Rovné, broušený hliník
Eloxovaný hliník
Světle šedá protiskluzová podlaha

Oblý styl
Vytvořte jemný a organický dojem.
Oblý styl interiéru je dodáván:
– s osvětlením ve tvaru výseků nebo oblouků
– se zaoblenými dekoračními rohy
– se zaobleným madlem (volitelné)

Stylová série:
Strop:
Stěny:
Madlo:
Okopy:
Podlaha:

Oblá
Obloukové osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt
Capri Lemon, Catania Grey
Eloxovaný hliník
Eloxovaný hliník
Protiskluzová podlaha - písek

Schindler 6200/6300
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Saint Tropez
Barevná a univerzální řada

Stěny jednobarevné/dvoubarevné z kompozitního materiálu

Laminát

Mascara Red

Bologna Orange

Tangier Orange

Aswan Yellow

Palermo Purple

Capri Lemon

Suez Grey

Siena Brown

Cadiz Blue

Tahiti Green

Granada Metallic Platinum

Maribor Metallic Silver

Athens Grey

Milan Grey

Catania Light Grey*

Laminát

Strop
Roh
Okop

Strop
Nerezová ocel

Lugano Matt
Finish

Roh**

Riga Grey

Roh**
Hliník
leštěný

Roh**
Hliník
eloxovaný

Okopy
Hliník
eloxovaný

Podlaha

Protiskluzová
podlaha
Černá

Kabinové dveře
a čelní stěna kabiny

Protiskluzová
podlaha
Písek

Protiskluzová
podlaha
Světle šedá

* k dispozici pouze jako zadní stěna pro dvoubarevnou variantu
** rohy jsou k dispozici pouze pro S6300
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Protiskluzová
podlaha
Antracit

Příprava pro
lokální podlahu

Nátěr

Riga Grey

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Lucerne
Brushed

Lausanne
Linen

Speciﬁkace, volitelné možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny
kabiny a možnosti uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Uvedené vzorky se mohou lišit od originálu co do barvy nebo
materiálu.

Saint Tropez
Saint Tropez nabízí celou řadu optimistických a
atraktivních barev, světlých a svěžích i teplých a
příjemných. Můžete si zvolit jednu barvu pro celý interiér
kabiny nebo použít jinou barvu na zadní stěnu pro
dosažení kontrastního efektu - tato možnost je určena
výhradně pro tuto řadu.

Stylová série:
Strop:
Stěny:
Madlo:
Okopy:
Podlaha:

Hranatá
Liniové osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt
Cadiz Blue
Rovné, broušený hliník
Eloxovaný hliník
Světle šedá protiskluzová podlaha

Schindler 6200/6300
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Lafﬁtte
Brilantní a soﬁstikovaná řada

Stěny jednobarevné z kompozitního materiálu

Petersburg Amber

Toronto Titanium

Leon Silver

Kashmir Blue

Birmingham Anthracite

Stockholm Grey

Oxford Blue

Santorini White

Strop
Roh
Okopy

Strop
Nerezová ocel
Lugano Matt

Roh**
Riga Grey

Roh**
Hliník
leštěný

Roh**
Hliník
eloxovaný

Okopy
Hliník
eloxovaný

Podlaha

Protiskluzová
podlaha
Černá

Umělá žula
Černá
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Kabinové dveře
a čelní stěna kabiny

Protiskluzová
podlaha
Písek

Umělá žula
Šedá
Schindler 6200/6300

Protiskluzová
podlaha
Světle šedá

Umělá žula
Hnědá

Protiskluzová
podlaha
Antracit

Umělá žula
Písek

Příprava pro
lokální podlahu

Nátěr

Riga Grey

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Lucerne
Brushed

Lausanne
Linen

Speciﬁkace, volitelné možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny
kabiny a možnosti uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Uvedené vzorky se mohou lišit od originálu co do barvy nebo
materiálu.
** rohy jsou k dispozici pouze pro S6300

Lafﬁtte
Ideální řada pro moderní profesionální prostředí.
Barva stěn kabiny vytváří lesklý efekt a dodává kabině
nadčasový vzhled.

Stylová série:
Strop:
Stěny:
Madlo:
Okopy:
Podlaha:

Hranatá
Bodové osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt
Santorini White
Rovné, broušený hliník
Eloxovaný hliník
Protiskluzová podlaha – antracit

Schindler 6200/6300
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San Marco
Harmonická a moderní řada

Stěny jednobarevné z kompozitního materiálu

Vancouver Wood

Slavonia Wood

Chicago Wood

Arosa Wood

Strop
Roh
Okopy

Strop
Nerezová ocel
Lugano Matt

Roh**
Riga Grey

Roh**
Hliník
leštěný

Roh**
Hliník
eloxovaný

Okopy
Hliník
eloxovaný

Podlaha

Kabinové dveře
a čelní stěna kabiny

Protiskluzová
podlaha
Černá

Protiskluzová
podlaha
Písek

Protiskluzová
podlaha
Světle šedá

Protiskluzová
podlaha
Antracit

Umělá žula
Černá

Umělá žula
Šedá

Umělá žula
Hnědá

Umělá žula
Písek

** rohy jsou k dispozici pouze pro S6300
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Příprava pro
lokální podlahu

Nátěr

Riga Grey

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Lucerne
Brushed

Lausanne
Linen

Speciﬁkace, volitelné možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny
kabiny a možnosti uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Uvedené vzorky se mohou lišit od originálu co do barvy nebo
materiálu.

San Marco
Vzhled přírodního dřeva řady San Marco evokuje harmonii
a klid. Vyberte dřevěné struktury, barvy a povrchové
úpravy pro vytvoření příjemné atmosféry ve svém výtahu.

Stylová série:
Strop:
Stěny:
Madlo:
Okopy:
Podlaha:

Oblá
Osvětlení ve tvaru výseků, nerezová ocel Lugano Matt
Arosa Wood
Oblé, hliníkové, Riga Grey
Eloxovaný hliník
Umělá žula – písek

Schindler 6200/6300
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Park Lane
Moderní a odolná řada

Stěny jednobarevné z kompozitního materiálu

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Lucerne Brushed

Zurich Dark Brushed

Geneva Dama

Doha Gold

Nerezová ocel
Lugano Matt

Lausanne Linen

Nerezová ocel

Strop
Roh
Okopy

Strop
Nerezová ocel
Lugano Matt

Roh**
Riga Grey

Roh**
Hliník
leštěný

Roh**
Hliník
eloxovaný

Okopy
Hliník
eloxovaný

Podlaha

Kabinové dveře
a čelní stěna kabiny

Protiskluzová
podlaha
Černá

Protiskluzová
podlaha
Písek

Protiskluzová
podlaha
Světle šedá

Protiskluzová
podlaha
Antracit

Umělá žula
Černá

Umělá žula
Šedá

Umělá žula
Hnědá

Umělá žula
Písek

** rohy jsou k dispozici pouze pro S6300
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Příprava pro
lokální podlahu

Nátěr

Riga Grey

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Lucerne
Brushed

Lausanne
Linen

Speciﬁkace, volitelné možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny
kabiny a možnosti uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Uvedené vzorky se mohou lišit od originálu co do barvy nebo
materiálu.

Park Lane
Řada Park Lane je výjimečná svým podmanivým vzhledem
z nerezové oceli. Nabízíme šest různých typů nerezové
oceli, a to od světlého kartáčovaného povrchu až po
zlatou, se vzorkem nebo bez. Všechny jsou diskrétně
moderní a střídmé.

Stylová série:
Strop:
Stěny:
Madlo:
Okopy:
Podlaha:

Hranatá
Liniové osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt
Nerezová ocel Curych Dark Brushed
Rovné, broušený hliník
Eloxovaný hliník
Umělá žula – šedá

Schindler 6200/6300
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Dokonalý vzhled s vhodnými doplňky.
Ovládací panely a příslušenství

Zrcadla
Pomocí zrcadel lze v místnostech a budovách vytvořit
zvláštní dojem prostoru. Můžete dodat kabině výtahu
atraktivitu a větší hloubku, když na celou plochu
nebo část boční nebo zadní stěny umístíte zrcadlo z
bezpečnostního skla.

Madla
I když náš výtah jede hladce a takřka bezhlučně, madla
dodávají cestujícím větší pocit jistoty. Zaoblená nebo
rovná madla by měla odpovídat interiéru a tvarům
kabiny a mohou být instalována na boční nebo zadní
stěny. Madla jsou k dispozici v povrchových úpravách:
nátěr Riga Grey, hliník leštěný nebo broušený.

LED osvětlení
LED svítidla používaná ve výtahu Schindler 6200/6300
kombinují moderní design s vysokou energetickou
úsporou. Ve srovnání se standardní žárovkou mají
svítidla LED až 20 krát delší životnost a přitom
spotřebují méně energie.
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Oblý styl

Hranatý styl

Výseky
Oblý styl

Oblouky

Linie
Hranatý styl

Body

Čtverce

Designová řada Park Lane, kabina z broušené nerezové oceli
Zurich Dark, liniové stropní osvětlení

Designová řada Saint Tropez, kabina Cadiz Blue jednobarevná,
čtvercové stropní osvětlení

Designová řada Saint Tropez, kabina Bologna Orange
dvoubarevná, obloukové stropní osvětlení

Designová řada Lafﬁtte, kabina Stockholm Grey,
bodové stropní osvětlení
Schindler 6200/6300
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Venkovní ukazatel (LIP)

Klíčkový spínač (COP-K 4)

65 × 290 mm

197 × 135 mm

Kabinový ovládací panel
(COP), mechanická tlačítka

Venkovní ovládací panely,
mechanická tlačítka

197 × 1040 mm

65 x 160 mm

Kabinový ovládací panel
(COP), mechanická tlačítka
s klíčkovým spínačem
(COP-K 4)

Ovládací panely

Klávesnice

Můžete si vybrat ovládací panel ze dvou možností: naše
stylové a moderní skleněné panely s dotykovou klávesnicí

Naše kabinové dotykové ovládací panely mohou být
vybaveny jednou z těchto klávesnic: 10 číselná klávesnice

nebo elegantní a odolnou kombinaci nerezové oceli a skla

umožňující cestujícím, aby zadali požadované číslo podlaží

s mechanickými tlačítky. Můžete je také sladit s venkovními
ovládacími panely, ukazateli a výrobními štítky. Obě řady jsou k

(jako u telefonu) a běžná verze podle počtu stanic (ideální
pro nízkopodlažní budovy).

dispozici ve všech designových řadách.
Mechanický kabinový ovládací panel s tlačítky je k dispozici
pouze se standardním uspořádáním.
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Kabinový ovládací panel

Popisný panel

(COP), dotykový

82 × 905 mm

210 × 905 mm

Kabinový ovládací panel (COP),
dotykový s klíčkovým spínačem
(COP-K)

Venkovní ovládací panel (LOP), dotykový, s

Klíčkový spínač (COP-K)

ukazatelem polohy nebo bez něj

210 x 120 mm

65 × 160 mm

Schindler 6200/6300
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Čtvercové stropní osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt

Obloukové stropní osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt

Bodové stropní osvětlení, nerezová ocel Lugano Matt

Stropní osvětlení ve tvaru výseků, nerezová ocel Lugano Matt

Smíšený interiér kabiny, koncept Liberta

Prosklená zadní stěna, koncept Liberta
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Roh, Riga Grey

Kabinový ovládací panel s mechanickými tlačítky

Roh, hliník leštěný

Roh, hliník eloxovaný

Klíčkový spínač pro dotykový kabinový ovládací panel
Madlo oblé, Riga Grey

Madlo rovné, Riga Grey
Madlo oblé, hliník leštěný

Madlo rovné, hliník leštěný
Madlo oblé, hliník broušený

Madlo rovné, hliník broušený
Schindler 6200/6300
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Liberta – vytvořte si svůj
osobitý výtah
Chtěli byste mít ve svém výtahu různě barevné stěny nebo použít kombinace
různých stylů? S konceptem Liberta máte možnost vytvořit si vlastní vzhled
kabiny výtahu. Vyberte podlahu, strop, na stěny přidejte barvy z našich
dekoračních řad a zvolte si jednotlivé doplňky.

Stěny

Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Zrcadla*

Podlaha
Umístění

Protiskluzová podlaha

Umělá žula

* s omezením pro malé kabiny
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Strop*
Nerez v provedení Lugano Matt

Ovládací panely
Nerezový s mechanickými tlačítky

Skleněný dotykový

Prosklená zadní stěna**

Madla*
Oblá

Rovná

* s omezením pro malé kabiny
**k dispozici pouze pro stanovené šířky kabiny
Schindler 6200/6300
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Vybavte svůj výtah působivými detaily
Doplňky a volitelné prvky

Pohodlné ovládání
Chcete mít tlačítka s Braillovým písmem? Je ve vaší
budově základním požadavkem omezený přístup?
Pomocí našich dalších prvků a doplňků si můžete
upravit svůj výtah tak, aby splňoval vaše individuální
požadavky. Možnosti jsou téměř neomezené.
Výkon
Splníme vaše požadavky na každodenní provoz ve vaší
budově i veškeré zvláštní požadavky, a to díky naší
široké nabídce různých úrovní využití.

Bezpečnost
Zajištění soukromí a bezpečnosti může mít zásadní
význam, a to zejména v komerčních budovách. Výtah
můžete integrovat do své celkové koncepce řízení
budovy prostřednictvím našich doplňkových prvků.
Ekologie
Funkce výtahu Schindler 6200/6300, které jsou šetrné
k životnímu prostředí, vám umožní snadno snížit
každodenní spotřebu energie. Jedná se o technologie
pro čistou mobilitu.

Design
Díky výtahu Schindler 6200/6300 můžete upravit
stávající vzhled a atmosféru vaší budovy. Kromě
vizuálních aspektů jsou zde i technické konstrukční
možnosti, které zajišťují jeho bezproblémovou instalaci.
Přístupnost
Společnost Schindler vyznává zásadu možného
přístupu pro všechny. Při realizaci doplňků zajišťujících
přístupnost výtahu Schindler 6200/6300 jsme se řídili
zásadou využitelnosti a uživatelské přívětivosti.

Chcete se o těchto prvcích
a doplňcích dozvědět víc?
Obraťte se prosím na svého
konzultanta společnosti
Schindler.

Vodorovný kabinový ovládací panel
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Skleněný popisný panel

Vybrané prvky a volitelné doplňky
Výkon
Skupinové řízení: až tři výtahy Schindler 6300, dva výtahy
Schindler 6200

Vodorovný ovládací panel s mechanickými tlačítky

Jeden vstup *

Druhý, svislý vnitřní ovládací panel naproti hlavnímu vnitřnímu

Vstup ze dvou stran 1

ovládacímu panelu 1

Selektivní otevírání dveří

Braillovo písmo na všech typech ovládacích panelů

Předotevření dveří

Otevírání / zavírání dveří a nouzové tlačítko *

Prodloužená doba otevření dveří

Ukazatel polohy

Teleskopické otevírání dveří (T2) *

Vizuální ukazatel cílového podlaží pro KS

Středové otevírání dveří (C21, C4)

Vizuální ukazatel směru (šipka)

Skládací dveře kabiny (ruční dveře na nástupišti) 2

Vizuální ukazatel cílového podlaží (číslo) pro KS

Detekce a signalizace přetížení v kabině *

Hlásič pater

Obousměrná komunikace s dispešinkem (Telealarm) *

Klíčkový spínač

Vestavěné telemonitoringové výstražné zařízení (ETMA) *

Nouzové osvětlení kabiny *

(pro hendikepované osoby)

Automatické vyrovnání kabiny
Automatický návrat kabiny do hlavní stanice

Venkovní ovládací panely:

Manuální evakuace do nejbližší stanice *

Dotykové *

Automatická evakuace do nejbližší stanice

Mechanické

Certiﬁkovaný žebřík v prohlubni

Vizuální potvrzení volby *

Bezdrátová GSM brána

Zvukové potvrzení volby *

Vzdálený monitoring a diagnostika

Vizuální ukazatel směru (šipka)

Automatický non-stop provoz

Vizuální ukazatel polohy kabiny (číslo)

Ventilace kabiny

Klíčkový spínač

Ovládání osvětlení nástupišť

Montáž do dveřního rámu *

Správa výtahů ve velíně

Instalace do stěny

Zachycovače na protizávaží pro 1 m/s

Bezpečnostní celoplošná světelná závora na dveřích *
Bezpečnostní celoplošná světelná závora na dveřích EN 81-70
Sada pro splnění EN 81-70

Design
Oblý a hranatý styl interiéru (Schindler 6200 bez rohů)
Pět druhů stropů s LED osvětlením

Bezpečnost

Čtyři designové řady (Saint Tropez, Lafﬁtte, San Marco,

Provoz při použití nouzového zdroje

Park Lane)

Rezervace a omezený přístup na určitá podlaží:

Koncepce Liberta: individuální design interiéru

- pomocí klíčkového spínače

Připrava pro lokální podlahu < 13 mm

- pomocí karty

Zrcadlo v plné výšce, šířka 600 mm

- pomocí PIN kódu (u skleněného panelu s 10 klávesami)

Zrcadlo v poloviční výšce, šířka 600 mm

Přivolání kabiny klíčem na parkovacím podlaží

Popisný panel pro skleněný COP

Automatický návrat do hlavní stanice z parkovacích podlaží

Popisní panel pro COP z nerezové oceli

Penthouse: kontrola vyzvednutí návštěvníků

Oblé madlo Riga Grey, hliník leštěný nebo broušený

Požární řízení BR1 a BR3 1 (EN81-73)

Rovné madlo Riga Grey, hliník leštěný nebo broušený

Zvukový signál v kabině nebo šachtě

Dveře kabiny Riga Grey, nerezová ocel Lucerne Brushed
nebo Lausanne Linen

Ekologie

Šachetní dveře, nátěr (RAL 7032) *

Rekuperační pohon PF1

Šachetní dveře, nerezová ocel, Lucerne Brushed

Pohotovostní režim (Stand-by)

Šachetní dveře, nerezová ocel, Lausanne Linen

Automatický spínač osvětlení kabiny (zapnuto / vypnuto) *

Prosklená zadní stěna: poloviční výška 1,3

Úsporné LED osvětlení *

Prosklená zadní stěna: celá výška 1,3

Bez VOC (VOC-těkavé organické látky)

Snížený horní přejezd

Bezpřevodový pohon bez nutnosti mazání *

Snížený spodní přejezd

Bezhalogenové kabely a elektroinstalace
Větrací zařízení šachty

Přístupnost

Hybridní řízení napájení pro připojení PV panelu (spolu s PF1)
Doplňkové ovládací prvky:
Jednoduché řízení (PI) *
Sběrné řízení směrem dolů (KA)
Řízení obousměrné sběrné (KS)
Vnitřní ovládací panely (COP):
Dotykové s 10 tlačítky na klávesnici
(jako u telefonu) *

* Standardní funkce

Dotykové s rozložením tlačítek podle počtu stanic

1

až do 23 podlaží (-3 až 23)

pouze pro Schindler 6300

2

Mechanické s rozložením podle počtu stanic

pouze pro Schindler 6200

3

K dispozici pouze pro stanovené šířky kabiny

až do 23 podlaží

Od prvního podlaží až k nebesům.
Zajišťujeme městskou mobilitu.
Mobilita je dnes ve světě, ve kterém žijeme a pracujeme, základním
požadavkem. Společnost Schindler je synonymem pro městskou mobilitu
a je uznávána jako záruka kvality a bezpečnosti. Každý den vkládá svou
důvěru v produkty a služby Schindler více než miliarda lidí po celém světe.
Společnost Schindler zajišťuje městskou mobilitu pomocí výtahů, eskalátorů
a služeb, které nabízejí vysokou efektivitu a trvalou udržitelnost. Společnost
Schindler se účastní vzniku staveb od jejich plánování a výstavby, až po
každodenní provoz, a udržuje tak jejich trvalou hodnotu.

Komplexní plánování

Efektivní produkty

Za účelem splnění individuálních transportních potřeb a vytvoření
nejlepšího řešení přepravy, se zaměřujeme na víc než jen na
perfektní instalaci. Ve společnosti Schindler začíná plánování
analýzou a simulací provozu ve vaší budově pro určení nejlepšího
řešení. U nás zajišťujeme odborné znalosti a nástroje pro
individuální plánování:
– analýzu a simulaci provozu před instalací
– hledání nejlepšího řešení a instalace
– nastavení inteligentního řízení dopravy

S využitím celého rozsahu portfolia nových výtahů a eskalátorů
nabízíme mobilní řešení pro všechny druhy použití.
Naše produkty jsou vždy vybaveny nejmodernější technologií
pro energetickou úsporu a dopravní účinnost.
Rozsah využití produktů Schindler:
– menší i větší obytné a kancelářské budovy
– obchodní komplexy, sportoviště
– nemocnice a veřejné budovy
– výškové budovy
– prostředí veřejné dopravy
– nákladní přeprava
– výletní lodě
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Udržitelný provoz – servisní zázemí

Technologie, která udává směr

Ve společnosti Schindler zajišťujeme hladký a trvalý provoz vašich
zařízení od prvního dne díky:
– rozsáhlé celorepublikové síti vyškolených servisních techniků
– garanci dostupnosti náhradních dílů a jejich rychlému dodání
– rychle reagujícím pracovníkům call centra (non-stop dispečinku)
– diagnostickým nástrojům

Pokrok vyžaduje inovaci. Proto neustále vyvíjíme nové
produkty a funkce, které zajistí vysokou úroveň a efektivitu,
a lze je snadno integrovat do vašeho stávajícího systému.
Výsledky našeho špičkového vývoje:
– PORT / Miconic 10: Inteligentní systémy řízení
– Schindler ID: identiﬁkace cestujících
– E-Vision: zábavní a informační systém v kabině výtahu

Schindler 6200/6300
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Správné rozhodnutí je nyní tak snadné.
Jsme rádi, že vám při něm můžeme pomoci.
Centrála společnosti a region Praha:
Schindler CZ, a.s.
Tel.: +420 257 293 111
Řevnická 170/4
Fax: +420 257 221 523
155 21 Praha 5
E-mail: info@cz.schindler.com

Centrální dispečink:
Tel.: 844 844 808

Web: www.schindler-cz.cz

Kontaktujte, prosím, pobočku ve vaší oblasti:
Oblast CZ Západ

Oblast
OblastCZCZSever
Sever

Oblast
Oblast
Morava
Morava

Pobočka Karlovy Vary:

Oblast
CZ
Sever
Pobočka
Liberec:
Schindler
CZ,
a.s.

Schindler CZ, a.s.

Schindler30
CZ, a.s.
Slovanská

Schindler
Schindler
CZ, a.s.
CZ, a.s.

Plzeňská 1775

Slovanská
30
463
12 Liberec

Na nivách
Na nivách
6
6

360 01 Karlovy Vary

463482
12 425
Liberec
Tel.:
911

700 30
700Ostrava
30 Ostrava
– Zábřeh
– Zábřeh

Tel.: 353 224 951

Tel.:482
482425
425911
911
Fax:

Tel: 595
Tel: 781
595 972
781 972

Fax.: 353 224 951

Fax: 482 425 911

Fax: 595
Fax: 781
595 976
781 976

Pobočka Ostrava:

Pobočka Olomouc:
Schindler CZ, a.s.
Železniční 548/4B
Železniční 548/4B
779 00 Olomouc
779 00 Olomouc
Tel.: 585 122 200
Tel.: 585 122 200
Fax: 585 122 215
Fax: 585 122 215

Liberec

Oblast CZ Sever
Region Praha
Karlovy Vary

Prah
Praha

Oblast CZ Západ
Ostrava
Plzeň

Oblast Morava

Olomouc

Oblast CZ Jih
Brno

České Budějovice

Oblast CZ Jih
Schindler CZ, a.s.

Oblast
CZCZ,
Jiha.s.Budějovice:
Schindler
Pobočka
České
Schindler
a.s.
V ObloukuCZ,
28/2295

Schindler CZ, a.s.

Sousedská 3

V
Oblouku
28/2295
370
04 České
Budějovice

Brněnská 404

312 01 Plzeň – Doubravka

370
Budějovice
Tel.: 04
387České
311 625

664 42 Modřice

Tel.: 377 478 140

Tel.:
Fax.:387
387311
311625
625

Tel: 545 233 429

Fax.: 387 311 625

Fax: 545 576 357

Více informací o
produktech Schindler
Stačí naskenovat kód s vaším mobilním telefonem,
pomocí bezplatného QR skeneru.
Ten je buď předem nainstalován na vašem telefonu,
nebo ho lze snadno zdarma stáhnout.
6&+BEUR]XUDBSURILO  BNRULQGG
6&+BEUR]XUDBSURILO
6&+BEUR]XUDBSURILO
 BNRULQGG
 BNRULQGG

Pobočka Brno:
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Středisko Plzeň:





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

Centrálny dispečing:

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
E-mail: infosk@sk.schindler.com
Web: www.schindler.sk

Tel.: 0850 123 724

Kontaktujte prosím naše najbližšie servisné stredisko:
Servisné stredisko
Bratislava - Nitra:

Servisné stredisko
Žilina - Trenčín:

Servisné stredisko
Poprad – Banská Bystrica:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Kragujevská 4
010 01 Žilina

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
058 01 Poprad

Tel.: +421 2 32 72 41 11
Fax: +421 2 32 72 40 00

Tel.: +421 41 50 009 32
Fax: +421 41 50 009 49

Tel.: +421 52 77 672 15
Fax: +421 52 77 672 15

Žilina
Poprad

Trenčín
Košice
Banská
Bystrica

Nitra

Bratislava

Servisné stredisko
Košice:

Tel.: +421 55 625 24 64
Fax: +421 55 728 78 11

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.
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Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Jarmočná 3
040 01 Košice

