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We Elevate



Duże korzyści w wielkim skrócie

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 produktów oraz usług i na jej podstawie nie 
może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów i usług. 

Pakiet „Obiekty medyczne”
Bezpieczeństwo, komfort, funkcjonalność

Pełen zakres dedykowanych funkcji i usług dla szpitali, klinik i placówek 
medycznych, dostosowanych do specyficznych potrzeb tego typu obiektów.

Pakiet „Obiekty medyczne” łączy w sobie nasze ponad 
100-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań 
dla transportu pionowego w najbardziej wymagają-
cych, szwajcarskich kompleksach medycznych.
Windy dostosowane do przewozu specjalistycznych 

łóżek, wysoce wytrzymałe stalowe wnętrze kabin, 
łatwość czyszczenia czy niezawodność naszych 
urządzeń, to tylko niektóre z wyróżników wind 
Schindler przeznaczonych dla szpitali czy klinik.

Pakiet zawiera

Oświetlenie typu „Indirect“ (pośrednie) 

– Zastosowanie oświetlenia pośredniego pozwala uniknąć padania silnego strumienia światła wprost na pacjentów 
transportowanych na łóżkach.

Odboje ze stali nierdzewnej

– Solidne odboje zapobiegają zetknięciu się łóżka szpitalnego czy wózków ze ścianami kabiny windy, utrzymując 
estetykę i higienę kabiny na wysokim poziomie. 

Tryb jazdy specjalnej 

– Funkcja dostępna dla służb technicznych budynku umożliwiająca rezerwowanie wind do określonych celów.

Tryb jazdy szpitalnej

– Aktywacja trybu jazdy szpitalnej powoduje, że wybrana winda jest rezerwowana i przywoływana na określone 
piętro. Na wybranym piętrze kabina oczekuje z otwartymi drzwiami, a winda jest gotowa do natychmiastowej 
pracy. Wybór docelowego piętra może mieć miejsce tylko z poziomu kabiny. Winda nie może być przywoływana   
z pozostałych pięter.

Interfejs do podłączenia BMS

– Możliwość podłączenia dźwigu do systemu monitorującego stan budynku.
– Kontrola wydajności oraz innych funkcji windy.

– Kabiny windy są wyposażone w oświetlenie typu „Indirect” (pośrednie), aby uniknąć dyskomfortu 
   pasażerów transportowanych na łóżkach
– Poszczególne kabiny w grupie można zastrzec do specjalnego użytku lub łatwo zablokować w celu czyszczenia 
– Natychmiastowa zamiana trybu pracy windy w tryb jazdy szpitalnej na wybranych piętrach 

Inne dostępne pakiety

Pakiet „Obiekty 
mieszkaniowe”

Pakiet „Obiekty 
biurowe”

Pakiet „Łatwy dostęp”
Pakiet „Odporny 
na uszkodzenia”




