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Ovládáme čas i prostor

Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. 

zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita. Požadav-

ky na mobilitu se úměrně zvyšují v závislosti na tempu společnosti. 

A to nepřetržitě. Čas je neúprosný a prostoru je málo. 

My ale umíme reagovat na vaše požadavky i přes tyto překážky. 

Rychle, nepřetržitě a s předstihem. 

Lidé se chtějí dopravovat z bodu A do bodu B bezpečně, rychle 

a účelně. To pro nás není problém. Takže budete moci dělat přesně 

to, co chcete. Nejen dnes, ale kdykoli.
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Naše hodnoty 

Spolehlivost 

Splňujeme očekávání výrobce a poskytovatele služeb. Naší hlavní 

hodnotou je kvalita. Jsme optimálně zastoupeni po celém světě 

a jsme vám k dispozici nepřetržitě, 24 hod. denně. 

Pohyb 

Nejsme pouze výrobci výtahů a eskalátorů, poskytujeme vám také 

pohyb. Přepravujeme vaše myšlenky a plány. Přepravujeme lidi, 

jejich emoce a také jejich jednání. 

Orientace 

Hledáme nové řešení a zkoumáme nové cíle. Inspirujeme se develo-

pery, architekty… Vizionářsky, inovativně, odlišně a kultivovaně.
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Stručně o společnosti

Společnost Schindler CZ, a.s. působí na českém trhu od ledna roku 1993. Po ce-

lou dobu si udržuje přední postavení mezi výtahářskými firmami nejen v dodávkách 

nových výtahů a eskalátorů, ale i v jejich následném servisu. Své činnosti stále rozvíjí 

a tím potvrzuje, že je silnou společností, která dokáže reagovat na dlouhodobé i ak-

tuální požadavky českého trhu. Příkladem jsou aktivity v oblasti modernizací a rege-

nerací v panelových domech. Firma Schindler CZ, a.s. koupila v červnu 2004 firmu 

Výtahy Olomouc, s.r.o. (později Schindler Moravia, s.r.o.). S platností od 1. 1. 2010 se 

společnost Schindler Moravia, s.r.o. plně integrovala a stala se tak součástí společnosti 

Schindler CZ, a.s. V červenci 2005 se firma Schindler CZ, a.s. stala 100% vlastníkem 

firmy ELETEC výtahy spol. s.r.o. Počínaje od 1. 1. 2007 byla firma ELETEC právně slou-

čena s firmou Schindler CZ, a.s. 

Schindler CZ, a.s. je dceřinou společností mezinárodního koncernu Schindler s centrá-

lou ve Švýcarsku. Ten je světovou jedničkou v prodeji eskalátorů, na druhém místě na 

světě v prodeji výtahů a evropskou jedničkou v prodeji výtahů. 
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Koncern Schindler obnovuje svůj kompletní sortiment výrobků pro obytné domy 

a menší budovy komerčního charakteru. Současně také zavedl první standardizovanou 

výrobní sérii pro nákladní a speciální výtahy a program modernizace výtahů. Tyto nové 

systémy výtahů se vyznačují inteligentními inovačními prvky, vysokou kvalitou a nároč-

ným designem. 

Od svého založení v Luzernu v roce 1874 si koncern Schindler udržuje švýcarský stan-

dard a kvalitu. Od doby zakladatele pana Roberta Schindlera až po období dnešního 

předsedy představenstva Alfreda N.Schindlera poprvé v historii koncernu Schindler 

překročily tržby hranici 10 miliard CHF. Zisk koncernu Schindler vzrostl za rok 2006 

o 27 % na 511 mil. CHF. Hlavním sídlem firmy je Ebikon ve Švýcarsku. Koncern má 

však své výrobní závody a pobočky ve všech kontinentech a zaměstnává více než 

43 000 pracovníků. Koncern Schindler je také první firmou západního světa, která 

vstoupila v roce 1980 do Číny, kde bylo založeno průmyslové joint venture (Peking). 
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Naše aktivity 
Nové instalace 

Osobní výtahy Schindler
Schindler 3100

Osobní výtah pro menší obytné domy

Schindler 3300

Osobní výtah pro obytné domy

Schindler 3400

Osobní výtah pro obytné

a rezidenční budovy

Schindler 5300

Osobní výtah pro menší komerční  

budovy

Schindler 5500

Špičkový osobní výtah pro komerční 

budovy

Schindler 7000

Osobní výtah pro výškové budovy

Naše konkurenční výhoda: nové nosné pásy Schindler

Více prostoru. Více místa ve standardní šachtě.
Doposud: ocelová lana

• Málo ohebná

•  Průměr hnacího kotouče minimálně 

320 mm

• Velký konvenční motor

• Zařízení, které potřebuje místo

Novinka: Nosné pásy Schindler

• Flexibilní

•  Malý průměr hnacího kotouče pouze 

85 mm

• Malý, prostorově úsporný motor

• Tichý provoz
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Běžný výtah na trhu

450kg Smart s šířkou dveří o velikosti 900 mm

Rozměr kabiny: BK x TK = 950 x 1 300 mm

Rozměr šachty: BS x TS = 1 600 x 1 650 mm

Technologie Schindler

625kg Schindler 3300 s šířkou dveří o velikosti 900 mm

Rozměr kabiny: BK x TK = 1 200 x 1 300 mm

Rozměr šachty: BS x TS = 1 600 x 1 650 mm

Nákladní výtahy

Pro osoby, lůžka a náklady
Schindler 2400

Náš velký osobní výtah

Např. pro hotely, nákupní centra atd.

Schindler 2500

Náš lůžkový výtah

Pro lékařské zařízení

Schindler 2600

Náš nákladní výtah

Např. pro průmyslové, skladové budovy atd.

Získané místo:
až 250 mm
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Eskalátory a pohyblivé chodníky
Technologie Schindler

Eskalátory
Schindler 9300 AE

• Pro obchodní centra

• Vysoká bezpečnost provozu

• Různé designové moduly

Schindler 9700

• Speciálně pro velký objem přepravy

• Nejvyšší bezpečnost provozu

• Individuální výbava

Pohyblivé chodníky
Schindler 9500

•  Pro letiště, veletržní a konferenční 

centra a obchodní centra, jako přivaděč 

k budovám a parkovištím

• Moderní design

Technologie Schindler
Miconic 10

první inovace svého druhu

•  Zařízení, které okamžitě přidělí jednotli-

vé výtahy cestujícím, i v dopravní špičce 

Lobby Vision

•  Unikátní zařízení, které umožňuje 

z jednoho bodu sledovat jednotlivé 

výtahové systémy v budově
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Modernizace
Schindler 6200, Schindler 6200 EC 
a Schindler 6300 pro panelové domy

• Krátký čas montáže

• Nejmodernější komfort

• Technika přizpůsobená budově

• Minimální investiční náklady

• Úspora energie

Disponibilita

• Kratší odstávka výtahu pro obyvatele 

domu

• Minimální úpravy původní šachty výtahu

• Nová vodítka i protiváha

Využití šachty

• Optimální využití šachty prostřednic-

tvím flexibilních rozměrů kabiny

• Volitelná šířka dveří po 50 mm

Design

• Velký výběr vybavení a materiálů

• Možné dvě varianty ovládacích panelů

Design

Schindler znamená design. Vytvořili jsme 

pro vás praktický interiérový styl, který 

zajisté splní vaše očekávání. V jednodu-

chosti je síla.

Prostor

Schindler znamená maximální využití 

prostoru. Dokázali jsme zvětšit kabinu 

výtahu, abychom vám poskytli více pro-

storu. Užijte si prostoru navíc.

Ticho

Schindler znamená komfort a tichý chod. 

Výtah byl navržen a konstruován tak, aby 

byl jeho chod velmi tichý. Zaposlouchejte 

se do ticha.
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Servis

Nepřetržitě 24 hodin denně
Bezpečnost

zajišťujeme bezpečný provoz:  

pro uživatele a provozovatele

Disponibilita

krátká odstávka výtahu

Výkonnost

kvalifikovaná údržba, i mimo provozní 

dobu, zaručen nejvyšší dopravní výkon 

v budově

Dispečink Schindler
Nepřetržitě 24 hodin denně

přijímáme telefonické hovory a dotazy – 

365 dnÍ v roce

Tel.: 844 844 808

Kvalifikovaní spolupracovníci

zajišťují péči o zákazníky – schopnost vcítit 

se  do složitých situací

Nouzová volání a poruchy

mají absolutní přednost – v nouzovém pří-

padě je neprodleně vysílán montér

Větší bezpečnost
Zákonné povinnosti provozovatele

– dodržování nařízení o bezpečnosti 

provozu

Naše výkony

jako poskytovatel služeb přebíráme vůči 

provozovateli části jeho povinností v rámci 

smlouvy o údržbě
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Personál

Školící programy
Učni

Spolupracujeme se Středními odbornými školami na rozvoji svých budoucích kvalitních 

zaměstnanců prostřednictvím praktické výuky.

Programy dalšího vzdělávání
• Vzdělávání pro všechny spolupracovníky odpovídající potřebám

• Obsah cíleného vzdělávání montérů odpovídá vždy aktuální technické úrovni našich 

produktů

• Formální i neformální vzdělávání formou interních a externích kurzů, seminářů, vč. 

jazykových a počítačových

Průzkum spokojenosti zaměstnanců
Každý názor je důležitý

Každé tři roky vyjadřují zaměstnanci společnosti Schindler své názory a připomínky pro-

střednictvím průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Chceme mít motivované a spokojené 

zaměstnance a díky nim posílit naše postavení upřednostňovaného zaměstnavatele na 

trhu. Výsledky průzkumu jsou základem pro zavedení konkrétních opatření v různých 

oblastech jako je řízení lidských zdrojů, další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Řízení pracovního výkonu
Každodenní hodnocení pracovního výkonu tvoří základ pro další růst a vzdělávání za-

městnanců, ve stanovení individuálních cílů, které vedou k rozvoji zaměstnanců a celé 

společnosti. Plníme tak předsevzetí: „Správní lidé na správných pozicích“.



Denně přepravíme miliardu lidí  
po celém světě.

Pro získání dalších informací a adresy 

nejbližší pobočky nás kontaktujte:

Schindler CZ, a.s.

Řevnická 170/4

155 21 Praha 5

Tel.: +420 257 293 111

Fax: +420 257 221 523

info@cz.schindler.com

Od nás. Pro vás.
www.schindler-cz.cz


