
Schindler 1000 
Po prostu winda

We Elevate



Schindler 1000
Prosta, niezawodna, kompaktowa

Winda Schindler 1000 to wysoka funkcjonalność 
i prostota rozwiązań. Ten ekonomiczny dźwig pozwoli 
bezpiecznie, niezawodnie i stylowo przewozić 
mieszkańców niskich oraz średnich budynków 
mieszkalnych, zapewniając cichą i komfortową jazdę 
przez cały okres użytkowania. 

Schindler 1000 jest częścią nowej, modułowej rodziny 
produktów Schindler. Znajdziesz w niej rozwiązania 
dla każdego typu budynku _ bloku mieszkalnego, 
imponującego wysokościowca czy galerii handlowej, 
w dowolnie wybranej przez Ciebie stylistyce. 
Od klasycznej po niezwykle wyszukaną. 

Podstawowe dane

Udźwig 630 kg, 1000 kg

Wysokość podnoszenia 25 m

Prędkość 0.63 m/s, 1.0 m/s

Liczba przystanków 10

Liczba dojść Jedno lub dwa

Szerokość drzwi 800 mm, 900 mm

Wysokość drzwi 2000 mm

Wysokość kabiny 2100 mm

Sterownie Mikroprocesorowe 
do 2 dźwigów w grupie

Wciągarka Silnik bezreduktorowy

Falownik Przemiennik częstotliwości z funkcją 
regeneracji energii

Wystrój Navona
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Jakość w dobrej cenie
Szwajcarska precyzja i technologia

Gotowy na przyszłość
Zaprojektowany by umożliwić 
korzystanie z przyszłych technologii

Klasyczna elegancja
Atrakcyjna, łatwa w komponowaniu 
paleta kolorów i dodatków

Kompaktowa budowa
Minimalna przestrzeń dla 
komponentów, maksymalna 
wielkość kabiny



Szwajcarska precyzja i technologia
w dobrej cenie

Przyjazny dla środowiska                              
Poprawa efektywności energetycznej dźwigu jest niezbędna do ograni-
czenia negatywnego wpływu budynku na środowisko. Proekologiczne 
funkcje, takie jak napęd regeneracyjny, innowacyjne środki trakcyjne, 
centralny system prowadnic, oświetlenie LED czy tryb czuwania (Stand By) 
są standardem we wszystkich windach Schindler 1000. Umożliwia to 
osiągniecie klasy A _ najwyższego poziomu efektywności energetycznej 
_  zgodnie z ISO 25745-2*.

Zapewniamy deklaracje środowiskowe naszych wind, gwarantując ich 
ekologiczną wydajność w całym cyklu życia urządzenia.

*Klasyfikacja zawsze odnosi się do konkretnej konfiguracji klienta. Wzorzec użytkowania, udźwig, 

opcje specyficzne dla klienta czy warunki otoczenia wpływają na końcową ocenę.

 

Schindler 1000 jest częścią nowej gamy produktów Schindler opartej 
na idei modułowości, która umożliwia produkcję standaryzowanych, 
wysokiej jakości komponentów w skali globalnej. 

Komfort użytkowania                               
Schindler 1000 wyposażono w wydajny bezreduktorowy silnik oraz 
innowacyjny system przenoszenia napędu, aby zapewnić maksymalną 
efektywność działania i dostępność urządzenia. W połączeniu z nową 
kabiną oraz ulepszonym systemem prowadnic jazda Schindler 1000 
będzie płynna i cicha.

Innowacyjny system napędowy                  
Regeneracyjny napęd stał się standardem w całej nowej modułowej 
palecie produktów Schindler. To rozwiązanie pozwala obniżyć poziom 
zużywanej energii nawet o około 30% w porównaniu do tradycyjnej 
technologii.

Proste rozwiązania wysokiej jakości         
Schindler 1000 to modułowe komponenty i prefabrykowane rozwiązania 
o najwyższych standardach jakości. Umożliwia to bezproblemową 
konserwację oraz wysoką dostępność urządzenia w trakcie jego całego 
cyklu życia.
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Gotowy na przyszłość
Dźwig zaprojektowany z myślą 
o technologiach nowej generacji

Narzędzie online Schindler Plan & Design                                                       
Za pomocą kilku kliknięć możesz dopasować odpowiednią windę do swojego 
budynku. Nowe narzędzie do planowania i projektowania zarekomenduje 
optymalne rozwiązanie, wygeneruje wyczerpującą specyfikację produktu 
oraz szczegółowe rysunki techniczne. Materiały stworzone w Schindler    
Plan & Design można zintegrować ze standardami modelowania informacji           
o budynku (Building Information Modeling), a dzięki dostępnej 
przestrzeni w chmurze możesz swobodnie dzielić się swoimi projektami.   

  Innowacje w instalacji 
Nowy system INEX (Installations Excellence) firmy Schindler nie tylko 
skraca  czas montażu urządzeń, ale również redukuje wykorzystanie zasobów 
naszych klientów. To także poprawa bezpieczeństwa w miejscu budowy.

Skorzystaj z naszych narzędzi, rozwiązań i innowacji, abyśmy 
mogli wspierać Cię przez cały cykl życia Twojej windy. 
Nasze urządzenia są zaprojektowane tak, aby wykorzystywać 
najnowocześniejszą technologię _ od planowania po eksploatację.

Windy z całego świata w jednej sieci
Wszystkie nowe windy Schindler są w pełni kompatybilne z Schindler 
Ahead – naszym pakietem usług, który łączy urządzenia, klientów, 
pasażerów oraz techników poprzez kompletną platformę cyfrową 
w chmurze. Dzięki modułowi komunikacji CUBE windy stają się inteligentną 
częścią sieci w ramach Internetu Rzeczy.
Połączone w sieć, inteligentne windy udostępniają informacje w czasie 
rzeczywistym, umożliwiając nieustanny monitoring i analizę tysięcy danych 
z czujników oraz zupełnie nowe możliwości komunikacji z użytkownikami 
i obsługą.
– Ahead Remote Monitoring – autodiagnostyka i prewencyjna 
konserwacja
Zminimalizuj przestoje urządzeń dzięki zdalnemu monitoringowi, który 
wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii. Dzięki diagnostyce urządzeń 
w czasie rzeczywistym wybrane akcje serwisowe mogą być inicjowane 
automatycznie na podstawie samodzielnego wykrycia błędu przez system. 
Wszystkie powiadomienia odnośnie urządzeń są natychmiast przetwarzane 
i przekazywane przypisanym technikom, co umożliwia stworzenie 
indywidualnego planu konserwacji.
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Narzędzie do planowania i projektowania
twoich urządzeń – Schindler Plan & Design. 

Innowacje w dziedzinie montażu. 

Interaktywna i intuicyjna platforma cyfrowej komunikacji 
Ahead ActionBoard pozwala na sprawdzanie stanu 
posiadanych urządzeń z poziomu strony internetowej
oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

Dowiedz się więcej 
o Schindler Ahead

https://www.schindler.com/pl-ahead
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Navona
Laminat Cadiz Blue

Navona
Laminat Athens Grey 

Klasyczna elegancja

Nasza linia wystroju Navona oferuje klasyczne rozwiązania w nowoczesnym 
wydaniu, upraszczając proces projektowania i ograniczając koszty.  

Zaprojektuj Twoją 
windę w kilka minut

Twórz rozwiązania zgodnie z Twoją wizją. To proste 
z naszym nowym narzędziem konfiguracyjnym: 
https://digitalplan.schindler.com/

Navona 
Funkcjonalna i trwała

Wytrzymałość i komfort w parze z klasyką w nowoczesnym
wydaniu. Stonowane wystroje ścian oraz podłóg w połączeniu 
z funkcjonanlymi elementami wyposażenia sprawiają, że Navona jest 
doskonałym wyborem w budynkach mieszkaniowych. Eleganckie 
wykończenie sufitu z energooszczędnym oświetleniem LED dopełnia 
wystrój całej kabiny.
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Navona

 Oświetlenie: Round Spots
Sufit: Stal niedzewna szczotkowana Lucerne
Ściany: Stal nierdzewna szczotkowana 
Panel dyspozycji: Linea 100 
Cokoły: Aluminium anodowane
Podłoga: Nakrapiana guma, czarna 
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Wszystkie główne elementy dźwigu umieszczone są w szybie.
Dzięki zmniejszeniu ich gabarytów wymagane wymiary
poprzeczne szybu, wielkość podszybia oraz nadszybia
są zredukowane są do niezbędnego minimum. 

Dodatkowa 
przestrzeń

Kompaktowy design
Mniej znaczy więcej 

Nowy panel serwisowy 
Panel kontrolny nowego modułowego sterowania 
Schindler 1000 zainstalowany jest w ościeżnicy drzwi, 
ułatwiając montaż i czynności konserwacyjne.

Nowa kompaktowa kabina 
Przeprojektowaliśmy nasze kabiny zgodnie z zasadą 
modułowości, aby cała paleta produktów Schindler 
mogła sprostać najwyższym wymaganiom stawianym 
szwajcarskim produktom. 

Nowy system prowadnic 
Opracowaliśmy nowy modułowy system prowadnic, 
pozwalający zwiększyć komfort pasażerów 
i użytkowników budynku.

Wydajne systemy drzwiowe 
Drzwi dopasowane są dokładnie do wielkości
kabiny, nie ograniczając jej wymiarów. 

Mniejszy silnik i koło przewojowe
System trakcyjny (STM) oszczędza przestrzeń i energię 
dzięki zastosowaniu mniejszych komponentów, nie tracąc 
jednocześnie efektywności.

Jako część nowej, modułowej gamy produktów, Schindler 1000 korzysta 
z technologii dźwigów bez maszynowni. Nowoczesny system prowadnic, 
kompaktowa kabina oraz systemy drzwiowe umożliwiają maksymalne 
wykorzystanie powierzchni szybu, redukując przy tym koszty budowy 
oraz zwiększając dostępną przestrzeń dla mieszkańców i pasażerów.
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Uwaga:
Dane techniczne, dostępne opcje i kolory mogą ulec zmianie. Wszystkie 
demonstrowane na stronach niniejszego folderu kabiny i zestawienia
elementów służą jedynie celom poglądowym. Prezentowane w folderze 
próbki mogą różnić się od rzeczywistych kolorów i materiałów.

Round SpotsLine

Laminat   
Athens Grey

Laminat  
Cadiz Blue

Stal nierdzewna 
Lausanne Linen
(AISI441)

Stal nierdzewna 
Lucerne Brushed
(AISI441)

Laminat 
Zurich White

Nakrapiana guma
jasnoszara 

Nakrapiana guma
czarna

Sztuczny granit
czarny

Malowany 
White Aluminium 
(R9006)

Aluminium 
anodowane

Stal nierdzewna 
Lucerne Brushed

Malowane 
White Aluminium 
(R9006) 

Stal nierdzewna 
szczotkowana
Lucerne
(AISI441)

Stal nierdzewna 
Lausanne Linen
(AISI441)

Oświetlenie

Ściany

Podłoga

Sufit

Cokoły

Drzwi i front kabiny

Proste zlicowane

Stal nierdzewna 
szczotkowana
Lucerne (AISI441)

Przygotowana
pod indywidualne
wyłożenie
- grubość 14mm
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Miejsca na lokalne 
stacyjki kluczykowe  

Wyświetlacz z mlecznego szkła 
bezpiecznego 

Panel ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

Przycisk alarmu łączący
z całodobowym centrum 

zgłoszeniowym 

Przyciski pięter (stal 
szczotkowana) 

układ dopasowany do liczby 
przystanków 

Przyciski pięter (czarna stal 
szczotkowana) układ 

dopasowany do liczby przystanków 

Stacyjki kluczykowe (opcja)

Światło awaryjne

Informacja głosowa (opcja) 

01 
Panel dyspozycji 
EN 81-70

02 
Panel dyspozycji 
standardowy



Nasze panele dyspozycji i dodatki są
ergonomicznie zaprojektowane, łącząc
wysoką estetykę z intuicyjnością użycia.
Linea 100 wyposażona jest w energooszczędne
sterowanie mikroprocesorowe. Stylowe 
panele to połączenie stali nierdzewnej 
i szkła hartowanego.

Panele dyspozycji, kasety wezwań 
oraz wyświetlacze 
Linea 100

01 Panel dyspozycji EN 81-70

02 Panel dyspozycji standardowy

03 Panel dyspozycji z dodatkowym modułem 
stacyjek kluczykowych

04 Piętrowskazywacz

05 Kaseta wezwań EN 81-70

06 Kaseta wezwań standardowa

07 Opcjonalny dodatkowy panel dla osób 
niepełnosprawnych 

0403

0706

05
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Lustra zwiększają poczucie przestrzeni i głębi, 
podnosząc tym samym komfort jazdy.
Twoja winda może być wyposażona w lustro
ze szkła bezpiecznego na połowę wysokości 
kabiny, na ścianie bocznej lub tylnej.

Lustra i poręcze
Przestronnie i bezpiecznie

Poręcze ze stali nierdzewnej Schindler zostały 
zaprojektowane, aby idealnie dopełniać się 
z wystrojem kabiny. Mogą być zainstalowane na 
tylnej oraz bocznych ścianach, dostępne w opcji 
zaokrąglonej, prostej lub prostej z zaokrąglonymi 
końcami.

01 Malowane White Aluminium (R9006)*

02 Stal nierdzewna szczotkowana

03 Stal nierdzewna polerowana

* Malowana White Aluminium (R9006) nie 
jest dostępne dla prostej poręczy

01 02

03

szerokość 500 
lub 900 mm
1/2 wysokości kabiny

szerokość 900 mm 
1/2 wysokości kabiny

szerokość 500 mm
1/2 wysokości kabiny

Navona
Lustro na połowę wysokości kabiny, położone centralnie

Poręcz zaokrąglona
Malowana White Aluminium 
(R9006)

Poręcz prosta 
z zaokrąglonymi końcówkami
Stal nierdzewna polerowana

Poręcz prosta
Stal nierdzewna szczotkowana

Tylna ściana Boczna ściana

Lustra

Poręcze mogą być zamontowane 
w różnych kombinacjach

Poręcz prosta, prosta 
z zaokrąglonymi końcówkami 
oraz zaokrąglona

Poręcze

Schindler 1000 Klasyczna elegancja14



    

Drzwi kabiny
Liczy się pierwsze wrażenie

Harmonijne współgranie z wystrojem budynku
docenią wszyscy mieszkańcy. Wybierz najbardziej
dopasowaną opcję z możliwych wariantów.

01 Malowane Window Grey (R7040)

02 Stal nierdzewna szczotkowana 
Lucerne

03 Stal nierdzewna Lousanne Linen

04 Malowane na dowolny kolor RAL 
(za dopłatą) 

0201

04

03
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Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów 
technicznych lub wyglądu produktów w każdej chwili. Żadna z informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest 
gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej bądź 
jakości. Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również oferty sprzedaży prezentowanych w niej 
produk tów oraz usług i na jej podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów i usług. 
Kolory przedstawione w publikacji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Ponadto, w zależności od wymiarów 
kabiny, ściany i podłogi mogą zawierać łączenia niewidoczne na ilustracji. 

Schindler Plan & Design
Narzędzie do projektowania dźwigów 
w kilka minut

www.schindler.com/plan

Nasze łatwe w użyciu narzędzie planistyczne on-line pozwoli Ci znaleźć 
najlepsze rozwiązanie dla Twojego budynku. 

Wystarczy kilka kliknięć, aby wygenerować dokładną specyfikację produktu 
czy szczegółowe rysunki techniczne. Pobierz dane prosto do Twojego projektu 
w formacie DWG lub PDF.

Materiały stworzone w Schindler Plan & Design można zintegrować ze 
standardami modelowania informacji o budynku (Building Information 
Modelling), a dzięki dostępnej przestrzeni w chmurze możesz swobodnie 
dzielić się swoimi projektami.


