
Schindler 5500
Linie dekoracyjne, materiały, kolory.
Inspirujące projekty wnętrz.

Dźwigi osobowe Schindler
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Stwórz wystrój zgodny z Twoim własnym stylem. Łącz kolory, materiały,
elementy oświetlenia, rodzaje poręczy i panele dyspozycji w kompozycję,
która odpowiada Twojej wizji , a zarazem podkreśla charakter budynku.
Wybierz jedną z czterech gotowych stylizacji wnętrza lub zaprojektuj kabinę
od początku do końca, zgodnie z własnym pomysłem.

Zaproponowane stylizacje
to tylko przybliżenie
możliwości i pokazanie
łatwości swobodnego ich
łączenia. Pragniesz pełnej
swobody twórczej? Stwórz
swój autorski projekt kabiny.
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Niesamowity efekt w pięciu krokach
Oto winda otwarta na Twoje pomysły

Łącz kolory i materiały
Wybierz gotowe rozwiązania spośród
czterech linii wystroju wnętrz. Możesz
również połączyć je ze szklanymi ścianami
i drzwiami.

Wybierz panel dyspozycji
Dobierz panele wykonane ze stali
nierdzewnej bądź szkła w kolorze
czarnym lub białym.

Dobierz podłogę i sufit
Do wyboru masz sufity ze stali nierdzewnej
z matowym lub złotym wykończeniem
i dopasowane do nich opcje podłogi.
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Wybierz oświetlenie
Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą
skupionego bądź rozproszonego
światła i różnych wzorów oświetlenia:
Square, Spot, Curve lub innych.

Krok 4 Krok 5

Ty decydujesz.
Schindler 5500 to nowy
ideał dopasowania.

Dodaj akcesoria
Poręcze i lustra są zwieńczeniem wystroju.
Podświetlone poręcze i cokoły dodatkowo
rozjaśnią kabinę.
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Wybierając opcję kabiny pod indywidualne
wyłożenie możesz zainstalować elementy
wystroju wnętrza o wadze równej nawet
połowie dopuszczalnego udźwigu windy.

Twój wystrój
Lu
st
ra
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TimesTimes SquarSquaree
Nowoczesna i uniwersalna

Dzięki opcji indywidualnego wyposażenia kabiny możesz
od podstaw stworzyć swój własny styl. Elementy Linii Times
Square efektownie wyróżnią każdy budynek użyteczności
publicznej, obiekt komercyjny i mieszkalny.

Postaw na ultranowoczesny styl. Wybierz kolor – ciepły
lub chłodny – który nada wnętrzu wyrazisty charakter
bądź poszukaj zestawień, które, poprzez kontrast, stworzą
wrażenie głębi. Do wyboru również wariant z przeszklony-
mi drzwiami i ścianami bocznymi.

NavonaNavona
Funkcjonalna i solina

że Navona jest znakomitym wyborem dla budynków
mieszkalnych. Tylna i boczne ściany mogą być wykona-
ne ze stali nierdzewnej. Wnętrze zaprojektowane w tym
stylu to efektowny manifest solidności i funkcjonalności.

Wybierz surową elegancję tej linii, by stworzyć w swojej
kabinie wrażenie szlachetnej prostoty i solidności. Żywe
kolory podkreślone kontrastującą tylną ścianą, podłoga
w trzech różnych wykończeniach lub przygotowana
pod indywidualne wyłożenie – to wszystko sprawia,

PaParkrk AvAvenueenue
Wyrafinowana i elegancka

tem lub srebrem szkło z naszej metalicznej kolekcji lub stal
nierdzewną z różnymi wykończeniami: szczotkowanym
brązem bądź satynową szarością. Odpowiednio dobrane
oświetlenie będzie ukoronowaniem tego stylowego wy-
stroju – idealnego dla ekskluzywnych apartamentowców,
hoteli czy biur.

Odkryj prawdziwą elegancję ścian ze szkła malowane-
go od zewnątrz lub nadaj kabinie bardziej wsółczesny
charakter wybierając laminaty z drewnopodobną fakturą.
Płynne, przypominające falę połączenie sufitu z tylną ścia-
ną stworzy w Twojej kabinie absolutnie niepowtarzalną
atmosferę. Wybierz efektowne dodatki: połyskujące zło-

SunsetSunset BoulevarBoulevardd
Inspirująca i z charakterem

w miejsce niezwykłe. Aranżacje sufitu i oświetlenia
stworzą niepowtarzalną atmosferę, a Ty poczujesz się
jak prawdziwy kreator.

Postaw sobie ambitny cel – wzbudzić zachwyt klienteli
najmodniejszych miejsc: hoteli, klubów, restauracji.
Połączenie najwyższej jakości materiałów, intrygujących
wzorów i elektryzujących kolorów zamieni kabinę
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Navona
Funkcjonalna i solidna

Square

OświetlenieKabina

Sufit

Malowany proszkowo
Polar White

Malowany proszkowo
Riga Grey

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

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 próbki mogą różnić się od
rzeczywistych kolorów i materiałów.
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Ściany boczne

Podłoga

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Malowana proszkowo
Polar White

Malowana proszkowo
Riga Grey

Czarna guma
nakrapiana Szara guma

Malowane proszkowo
Capri Yellow

Malowane proszkowo
San Marino Blue

Malowane proszkowo
Genoa Green

Malowane proszkowo
Ravenna Orange

Malowane proszkowo
Riga Grey

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Tylna ściana

Szara guma
wytłaczana

Aluminium
ryflowane
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Times Square
Nowoczesna i uniwersalna

Ściany
Laminat
Tangier Orange

Oświetlenie
Bracket

Podłoga
Sztuczny granit
brązowy

Sufit
Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Do wyboru do koloru
Baw się świeżymi, energetycznymi kolorami. W paletach
chłodnych i ciepłych barw szukaj tych, które wyglądają
zjawiskowo zarówno, pojedynczo, jak i w połączeniu
z innymi.

Laminat i stal nierdzewna
Eksperymentuj z różnymi materiałami, by stworzyć wnę-
trze o pożądanym charakterze. Kolorowe laminaty ożywią
kabinę. Stal nierdzewna doda jej szlachetnej, nowocze-
snej elegancji. Łącz oba materiały, aby stworzyć indywidu-
alny styl.

Przeszklone drzwi i ściany
Spraw, by z windy rozpościerał się rozległy widok. Użyj
szklanych paneli jako ścian bocznych, ściany tylnej lub
wszystkich jednocześnie.
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Times Square
Wyraź wszystko kolorem

Indirect

OświetlenieKabina

Spot

Square

Bracket

Sufit

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Stal nierdzewna lustrzana
Montreux

Malowany proszkowo
Riga Grey

Malowany proszkowo
Polar White

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 katalogu próbki mogą różnić się
od rzeczywistych kolorów i materiałów.
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Laminat
Dubai Blue

Laminat
Cadiz Blue

Laminat
Tahiti Green

Laminat
Athens Grey

Sztuczny granit
czarny

Sztuczny granit
brązowy

Sztuczny granit
szary

Czarna guma
nakrapiana

Przygotowana pod wyłożenie
materiałem Klienta

Laminat
Siena Brown

Stal nierdzewna
szczotkowana
Lucerne

Laminat
Seville Sunset

Laminat
Milan Grey

Stal nierdzewna
lustrzana
Montreux

Laminat
Tangier Orange

Laminat
Polar White

Stal nierdzewna
Geneva Dama

Laminat
Aswan Yellow

Stal nierdzewna
Lausanne Linen

Laminat
Suez Grey

Podłoga

Ściany
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Oświetlenie
Line

Park Avenue
Wyrafinowana i elegancka

Ściany
Szkło malowane
Shanghai Red

Wave

Podłoga
Sztuczny granit
czarny

Sufit
Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Szkło malowane
Szkło jednostronnie malowane mieni się i lśni, tworząc
efekt, który doda Twojej kabinie niecodziennego uroku.
Aby idealnie dopasować tego rodzaju ściany windy do
całości budynku, możesz wybrać jeden z sugerowanych
kolorów bądź dowolny inny – z palety barw wg NCS.

Wave
Dodatkowy, owalny element dekoracyjny, który nazwali-
śmy „Falą”, efektownie łączy sufit z tylną ścianą kabiny,
nadając jej elegancki, niepowtarzalny urok.

Podświetlane poręcze i cokoły
Rozjaśnij swoją kabinę podświetlanymi poręczami i coko-
łami. Efekt będzie wyjątkowy, a wrażenie imponujące.

Przeszklone drzwi i ściany
Użyj przezroczystych szklanych paneli jako ścian bocznych,
tylnej lub wszystkich jednocześnie, by zachwycić pasaże-
rów windy rozległym widokiem.
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Kabina

Park Avenue
Współczesne standardy elegancji

Spot

Oświetlenie

Dash

Line

Curve

Sufit

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Stal nierdzewna lustrzana
Montreux

Stal nierdzewna matowa
Lugano

Stal nierdzewna szczotkowana
Zurich Dark

Stal nierdzewna
Doha Gold
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Podłoga

Sztuczny granit
czarny

Sztuczny granit
brązowy

Sztuczny granit
szary

Czarna guma
nakrapiana

Przygotowana pod wyłożenie
materiałem Klienta

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 próbki mogą różnić się od rzeczywistych kolorów i materiałów.

Stal nierdzewna
Lausanne Linen

Laminat
Slavonia Wood

Szkło malowane “Metaliczne”
Petersburg Amber

Szkło malowane “Metaliczne”
Stockholm Grey

Szkło malowane
Shanghai Red

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Stal nierdzewna matowa
Lugano

Laminat
Vancouver Wood

Szklo malowane “Metaliczne”
Toronto Titanium

Szkło malowane
Jodhpur Blue

Stal nierdzewna lustrzana
Montreux

Stal nierdzewna szczotkowana
Zurich Dark

Laminat
Chicago Wood

Szkło malowane “Metaliczne”
Leon Silver

Szkło malowane
Antigua Celestine

Stal nierdzewna
Geneva Dama

Stal nierdzwna
Doha Gold

Laminat
Arosa Wood

Szkło malowane “Metaliczne”
Kashmir Blue

Szkło malowane “Satyna”
Helsinki Grey

Szkło malowane, opcja wyboru koloru
Wybierz własny kolor z palety wg NCS.
+

Ściany
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Sunset Boulevard
Inspirująca i z charakterem

Ściany
Cyfrowy nadruk na szkle matowym
Moscow Red

Oświetlenie
Dash Array

Podłoga
Sztuczny granit
szary

Sufit
Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Nadruk cyfrowy na szkle matowym
Efektowne, intensywne kolory podkreślone eleganckim,
matowym szkłem. Od nastrojowych niebiesko-czerwo-
nych po ciepłe szaro-beżowe przejścia tonalne – dzięki tej
stylistyce stworzysz niepowtarzalne wnętrze i zmienisz
jazdę windą w prawdziwą przyjemność.

Nadruk cyfrowy na stali nierdzewnej
Stwórz wyjątkowy nastrój nie tylko za pomocą kolorów,
ale także efektownych wzorów nadrukowanych na stali
nierdzewnej. Do wyboru masz uporządkowane, geome-
tryczne formy bądź fantazyjne, organiczne motywy.
Wybierz stal nierdzewną, pięknie roziskrzoną, w tonacji
brązowej lub szarej.

Podświetlane poręcze i cokoły
Niepozorne detale, imponujący efekt. Podświetlane porę-
cze i cokoły będą niepowtarzalnym dopełnieniem wystro-
ju Twojej kabiny.

Przeszklone drzwi i ściany
Otwórz swoją windę na świat. Wybierz ściany boczne,
tylną lub wszystkie z przezroczystych, szklanych paneli.
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Sunset Boulevard
Cyfrowy nadruk na stali nierdzewnej

Kabina

Spot

Oświetlenie

Line

Surround

Dash Array

Sufit

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Stal nierdzewna lustrzana
Montreux

Stal nierdzewna matowa
Lugano

Stal nierdzewna szczotkowana
Zurich Dark

Stal nierdzewna
Doha Gold
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Ściany
Cyfrowy nadruk na stali nierdzewnej, lustrzanej Montreux
lub stali nierdzewnej, matowej Lugano

Uwaga
Dane techniczne, dostępne
opcje i kolory mogą ulec
zmianie. Wszystkie, demon-
strowane na stronach
niniejszego folderu kabiny
i zestawienia elementów służą
jedynie celom poglądowym.
Prezentowane próbki mogą
różnić się od rzeczywistych
kolorów i materiałów.

Ściany
Stal
nierdzewna

Doha Gold

Szczotkowana Lucerne

Lustrzana Montreux

Matowa Lugano

Szczotkowana
Zurich Dark

Podłoga

Sztuczny granit
czarny

Sztuczny granit
brązowy

Sztuczny granit
szary

Przygotowana pod wyłożenie
materiałem Klienta
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Sunset Boulevard
Cyfrowy nadruk na szkle matowym

Spot

OświetlenieKabina

Line

Surround

Dash Array

Sufit

Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

Stal nierdzewna lustrzana
Montreux

Stal nierdzewna matowa
Lugano

Stal nierdzewna szczotkowana
Zurich Dark

Stal nierdzewna
Doha Gold
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Detroit Grey New York Sunset Antalya Blue Moscow Red Luxor Gold Marrakesh Mocha

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 próbki mogą różnić się od rzeczywistych kolorów i materiałów.

Ściany
Cyfrowy nadruk
na szkle matowym

Szczotkowana Lucerne

Lustrzana Montreux

Matowa Lugano

Szczotkowana
Zurich Dark

Sztuczny granit
czarny

Sztuczny granit
brązowy

Sztuczny granit
szary

Przygotowana pod wyłożenie
materiałem Klienta

Podłoga

Doha Gold

Ściany
Stal
nierdzewna
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Linia Times Square ze
szklanymi panelami
Sufit i tylna ściana: Stal
nierdzewna szczotkowana Lucerne
Ściany boczne: Szkło
Podłoga: Czarny, sztuczny granit
Oświetlenie: LED Indirect

Linia Times Square ze
szklanymi panelami
Sufit i ściany boczne: Stal
nierdzewna szczotkowana Lucerne
Ściana tylna: Szkło
Podłoga: Czarny, sztuczny granit
Oświetlenie: LED Indirect

Efektowne przezroczystości
Od szklanych drzwi i ścian do przeszklonej
kabiny

Szklane drzwi i ściany – maksimum przezroczystości
Zobacz, co znaczą nieograniczona widoczność i możliwość
podziwiania efektownej panoramy. Wybierz najlepsze dla
swoich potrzeb szklane drzwi z szerokiej gamy dostępnych
modeli. Ściany boczne i tylna ze szklanych paneli znakomicie
poprawią widoczność. Można je również łączyć z innymi
materiałami, przeznaczonymi do wystroju wnętrz dla linii
Times Square, Park Avenue lub Sunset Boulevard.

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 próbki mogą różnić się od rzeczywistych kolorów i materiałów.

Szklane tylna
i boczne ściany
oraz szklane
drzwi

Obramowania szklanych ścian wykonane są ze stali nierdzewnej
o dwóch rodzajach wykończenia. Szklane

drzwi

Szklana
tylna
ściana

Szklane ściany
boczne

Szczotkowana
Lucerne

Lustrzana
Montreux
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Szklane panele

Linia Times Square ze
szklanymi panelami
Sufit: Stal nierdzewna
szczotkowana Lucerne
Tylna i boczne sciany: Szkło
Podłoga: Czarny, sztuczny granit
Oświetlenie: LED Indirect
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Lustra
Lustra zawsze odgrywały szczególną rolę przy aranżacji
przestrzeni pomieszczeń i budynków. Aby dodać kabinie
efektownej elegancji i głębi, wystarczy, na połowie lub
całej wysokości jednej ze ścian bocznych lub tylnej,
zainstalować lustro ze szkła bezpiecznego.

Doskonały wystrój z perfekcyjnie
dopasowanymi akcesoriami
Wyposażenie i opcje

Poręcze
Mimo, że winda porusza się płynnie i niemal bezgłośnie,
warto zdecydować się na poręcze, które dodatkowo
wzmocnią poczucie bezpieczeństwa. Wykonane z nie-
rdzewnej stali, znakomicie komponują się z wnętrzem

i pozostałymi elementami kabiny. Można je zamontować
na tylnej bądź bocznych ścianach. Podświetlenie poręczy
i listwy dodatkowo podkreślają charakter wnętrza kabiny.

Kasety wezwań
Ułatwiają dotarcie do windy i wybór celu
podróży. Wybierz optymalny system aranżacji
dla pojedynczej i grupowej instalacji, w wersji
natynkowej lub podtynkowej.
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Lustra na prawym i lewym panelu ściany tylnej Lustra na prawym i lewym panelu ściany bocznej

Lustro na całą wysokość tylnej ściany Lustro na pół wysokości tylnej ściany
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InspirującyInspirujący design.design. IntuicyjnaIntuicyjna obsługaobsługa
PePełnałna kontrkontrolaola ww ręrękachkach pasażerpasażerówów

Linea 300
Uniwersalna estetyka. Nowoczesna i solidna płyta czołowa
w wersji ze stali nierdzewnej, polerowanej lustrzanej lub
o fakturze płótna. Przyciski z białym podświetleniem, prze-
chodzącym w czerwone po wciśnięciu. Panel ze szkła
w kolorze białym lub czarnym, wyposażony w duży, czytelny,
wysokiej rozdzielczości wyświetlacz z matrycą punktową
oraz czerwoną diodą LED.

Opcje:
− wyświetlacz TFT LCD,
− ukryta szafa sterowa,
− różne opcje montażu kaset
przystankowych,

− przełączniki kluczykowe,
− czytniki kart,
− przyciski z oznaczeniem
w języku Braille’a.

Panele
dyspozycji

Strzałki kierunku
jazdy kabiny

Kasety
wezwań

Wskaźnik
położenia kabiny

Linea 100
Funkcjonalne wzornictwo, bazujące na stali nierdzewnej.
Zintegrowany wyświetlacz z białego szkła o znakomitej
czytelności, uzyskiwanej dzięki czerwonej matrycy LED.
Przezroczyste przyciski z czerwonym podświetleniem
potwierdzenia zgłoszenia.

Opcje:
− ukryta szafa sterowa,
− przełączniki kluczykowe,
− przyciski oznaczone językiem Braille’a.

Panel
dyspozycji

Strzałki kierunku
jazdy kabiny

Wskaźnik
położenia kabiny

Kasety
wezwań
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Linea Vetro
Stylowy i elegancki, pełnej wysokości panel szklany
w kolorze czarnym lub białym. Perfekcyjnie komponuje
się z wnętrzem kabiny. Sterowanie dotykowe z czytel-
nym, o wysokiej rozdzielczości wyświetlaczem TFT LED.
Efektowny design dla wyrafinowanych wnętrz.

PORT Terminal
Nowa linia terminali przeznaczonych do lobby, które
zamienią Twój budynek w inteligentny system. Posiada-
my w ofercie szereg wersji terminalu PORT. Każda znako-
micie zoptymalizuje zarządzanie ruchem w budynku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę
www.theporttechnology.com

Panele
dyspozycji

Kaseta
wezwań

Terminal PORT
z czytnikiem kart
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Wiele możliwości
Lepsze dopasowanie

Schindler oferuje szereg elementów wyposażenia
dźwigów w różnych kategoriach. Poniższa lista to
zestawienie propozycji w każdej z takich kategorii.
Możesz dzięki niej stworzyć dźwig idealnie dopasowany
do Twojego budynku.

Wystrój wnętrza:
− przeszklone drzwi i szklane panele ścienne,
− oświetlenie LED w panelach sufitowych,
− w opcji kabiny pod wyłożenie materiałem Klienta
elementy wystroju mogą ważyć aż do 50% dopusz-
czalnego udźwigu windy,
− szkło malowane w różnych kolorach,
− druk cyfrowy na stali nierdzewnej lub szkle matowym,
− podświetlane poręcze i cokoły.

Dane eksploatacyjne:
− połączenie do 8 dźwigów w grupie, z możliwością
sterowania za pomocą technologii PORT,
− zaawansowany technologicznie napęd,
− wejście z obu stron do kabiny – drzwi otwierane
równolegle lub selektywnie,
− mechaniczne ryglowanie drzwi,
− funkcja kontroli jakości jazdy,
− zdalny monitoring i diagnostyka.

Ułatwienia dostępu:
− zastosowanie sterowania w technologii Schindler PORT,
− interfejs do systemu monitorowania w budynku,
− dostępność dla osób niepełnosprawnych,
− komunikaty głosowe w wielu językach,
− panele z przyciskami mechanicznymi lub sensorowymi,
− obsługa serwisowa.

Bezpieczeństwo:
− kurtyna świetlna 3D w drzwiach,
− kontrola dostępu do przystanków,
− interfejs do podłączenia kamery w kabinie,
− zdalny alarm,
− tryb automatycznej ewakuacji,
− tryb pracy w przypadku pożaru w budynku,
− dźwig w wykonaniu przeciwpożarowym
(zgodnie z EN81-72),
− funkcja antysejsmiczna.

Eko – mobilność:
− oświetlenie LED,
− ekologiczny, udoskonalony tryb czuwania,
− regulacja oświetlenia pięter,
− brak fluorowców w przewodach i okablowaniu,
− napęd z funkcją zwrotu energii.

Jeśli potrzebujesz pomocy
przy wyborze najlepszych
rozwiązań dla Twojego
budynku, skontaktuj się
z przedstawicielem firmy
Schindler.
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Kiedy wizja łączy się z technologią
Schindler partnerem w projekcie Solar Impulse

Schindler jest głównym partnerem programu Solar Impulse. Inicjatywy mającej na celu stworzenie
bezpaliwowego samolotu, który okrąży kulę ziemską napędzany wyłącznie energią słoneczna.

www.schindler.pl

Schindler Polska Sp. z o.o.
Ul. Postępu 12 A
02-676 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 549 21 00
+48 22 336 11 00

Fax: +48 22 843 79 78

www.schindler.pl

Dowiedz się więcej o produktach Schindlera.

Zeskanuj kod za pomocą darmowej aplikacji
do skanowania kodów QR. Sprawdź, czy nie
zainstalowano jej fabrycznie na Twoim telefonie,
Jeśli nie, możesz z łatwością zainstalować ją
za darmo. W
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