
Schindler 5500
Suunnitelmiinne sopiva.

Schindler-liiketalohissi
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PePerustiedotrustiedot
Kuormitus 630–2500 kg

Nostokorkeus jopa 150 m

Oven leveys 800–1400 mm

Oven korkeus 2100–2400 mm

Ohjaus STM-teknologia (Schindler vetohihnat)
regeneratiivinen ohjausvaihtoehto

Nopeus 1–3 m/s
MMR ja MRL (pieni konehuone tai konehuoneeton)

Kerrosten määrä 50 kerrosta (60 oviaukkoa)

Koriryhmät jopa 8 korin ryhmä
ohjattavissa PORT-teknologialla

Sisustus 4 korin sisustusmallistoa toiminnallisesta
hienostuneeseen
vaihtoehtona lasiset seinäpaneelit
vaihtoehtona kori ilman sisustusta

Ohjauspaneeli mekaaniset painikkeet
pistematriisinäyttö tai LCD-näyttö

Ovityypit T2L, T2R sivulle avautuvat ovet
(vasemmalle, oikealle)
C2, C4 keskeltä avautuvat ovet lasiovet
vaihtoehtona
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44 tärkeintätärkeintä ominaisuutta.ominaisuutta.
Schindler 5500

Luo hissiin juuri sellainen ilme ja tuntu, joista
olet aina haaveillut. Erilaiset mallistomme
antavat sinulle valinnanvapauden – valmiiksi
suunnitelluista hissikoreista omaan konseptiisi,
toiminnallisesta hienostuneeseen.

MuotoilunMuotoilun vapausvapaus

Nauti nopeammasta ja pehmeämmästä ajomatkasta.
Uudet, edistyneemmät vetohihnat ja ohjausjärjestel-
mät tarjoavat lisää nopeutta sekä mahdollistavat
suurempien matkustaja- ja tavaramäärien kuljetuksen
samoin kuin myös optimaalisen hissin kulun.

KoKorkeatasoinenrkeatasoinen suorituskykysuorituskyky

Luota uusimpaan tekniikkaan. Schindler 5500 auttaa
sinua pienentämään rakennuksesi hiilijalanjälkeä
käyttämällä energiaa tehokkaammin – regenera-
tiivinen ohjausvaihtoehto kestävään käyttöön.

VihrVihreääeää liikkuvuuttaliikkuvuutta

TilanTilan suunnittelusuunnittelu
Suunnittele hissisi mitat ja tekniikka vastaamaan
parhaiten käyttövaatimuksiasi. Schindler 5500
sopeutuu tarpeisiisi optimoimalla erinomaisesti
tilankäyttöä kuilussa.
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EnemmänEnemmän vaihtoehtojavaihtoehtoja
parparempiempi sopivuus.sopivuus.

Aina täydellisen sopiva tuote
Sinä määräät mittasuhteet, jotka
vastaavat ideoitasi ja rakennuksesi
vaatimuksia.
Schindler 5500 sopeutuu:

– Standardihissikorin leveyttä ja syvyyttä
voidaan muokata enintään 100 mm
ISO-standardien puitteissa.

– Korin korkeus on muunnettavissa
portaittain 3 000 mm:iin saakka.

– Yksittäinen moduulijärjestelmä pystyy
kattamaan erilaiset tarpeet kuten
asuintalo-, liiketalo- ja julkisten raken-
nusten hissiliikenteen sovellukset.

TilanTilan suunnittelusuunnittelu

Muokkaa liikkuvuutta sinun rakennukseesi sopivaksi. Ihanteellinen tilan
käyttö ja konehuonevaihtoehdot, täydellisesti sopiva kori ja ihmisten ja
tavaroiden tasainen virta.

Yksisuuntaisista kaksisuuntaisiin
Äänettömästi avautuvat ovet korin molemmilla puolilla
on yksi esimerkki siitä kuinka voit käsitellä rakennuksesi
hissiliikennettä tehokkaasti.

Perus- ja laajennettu ovivalikoima
Laaja valikoima erilevyisiä ja -korkuisia ovia (leveys
800–1400 mm, korkeus jopa 2 400 mm) sopeutuu
säädös- ja rakennusvaatimuksiin. Ovia on saatavana
erilaisilla materiaali- ja värivaihtoehdoilla varustettuina,
myös lasiovet saatavissa.
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HissinHissin integrintegrointiointi rarakennukseenkennukseen onon helppoa.helppoa.

MMR ja MRL -vaihtoehdot
Kuilun mitoista riippuen Schindler 5500 -hissiin on
tarjolla eri konehuoneratkaisuja: pieni konehuone
(MMR) ja konehuoneeton (MRL). Vastapainon
joustava sijoittelu tarjoaa enemmän mahdollisuuksia
tilan täydelliseen hyödyntämiseen, tuottavan tilan
maksimointiin ja alhaisempiin rakennuskustannuksiin.

MMR MRL

TeTehokashokas suorituskykysuorituskyky –– tasainentasainen ajomatkaajomatka

Älykkyyttä rakennukseesi
Schindlerin PORT-teknologia käyttää mullistavaa
liikenteen hallintajärjestelmää, joka vie ihmiset
määränpäähänsä nopeammin kuin mikään muu
hissin ohjausjärjestelmä ja vähentää samalla väli-
pysähdyksiä. Matkustajaa pyydetään ainoastaan

identifioimaan itsensä ja määränpäänsä. Schindlerin
PORT-teknologia huolehtii lopusta; se suunnittelee
ja toteuttaa saumattoman matkan käyttäen opti-
maalista reittiä mahdollisimman lyhyessä ajassa.

PORT-teknologian kanssaIlman PORT-teknologiaa
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Schindler 5500A

SäästöistäSäästöistä pitkäikäisyyteen.pitkäikäisyyteen.

VihrVihreääeää liikkuvuuttaliikkuvuutta

Pidä energiankulutus minimissä käyttämällä energiaa tehokkaammin. Schindler
5500:n uudet teknologiset edistysaskeleet kuten regeneratiivinen ohjaus, uudet
vetohihnat ja huolellisesti valikoidut materiaalit varmistavat ekologisesti järkevän
ratkaisun.

jopa30%

jopa20×
LED-valaistus
LED-valot kestävät käytössä erittäin pitkään. Ne kestävät jopa
20 kertaa pitempään kuin tavalliset hehkulamput ja kuluttavat
samalla vähemmän energiaa. Hyvä ratkaisu matkustajille ja
ympäristölle.

jopa50%
Optimoitu moottori ja vetohihnat
Suuri suorituskyky, kompakti koko. Tehokas liikkeessä, säästävä ener-
giankulutuksessa. Uusi koneisto- ja vetohihnakokonaisuus on jopa
50 % kevyempi kuin edeltäjänsä.

Tehokkuutta ja vihreää rakentamista
Kaikkialla maailmassa rakennuksia arvioidaan niiden energiatehok-
kuuden perusteella. Vihreän rakentamisen sertifikaattien myötä huo-
mio keskittyy myös hissien suorituskykyyn. Schindler 5500 saavuttaa
A-luokituksen yllä mainituilla energiansäästön mittausmenetelmillä:
Emme saavuta vain hyvää energiatehokkuusluokitusta, kuten esim.
VDI-energiamerkki, vaan edesautamme sinua myös saavuttamaan
vihreän rakentamisen sertifikaattisi.

Puhdas koneistoteknologia
Huipputehokkaan regeneratiivisen ohjauksen ansiosta Schindler
5500 käyttää noin 30 % vähemmän energiaa kuin vastaavanlaiset
hissit. Puhtaan PF1 -teknologian avulla koneistot pystyvät jopa
tuottamaan energiaa, joka voidaan syöttää välittömästi takaisin
sähköverkkoon.
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HuippuluokanHuippuluokan suorituskykysuorituskyky

Schindler 5500 tarjoaa matkustajille erinomaisen ajokokemuksen. Konehuoneetto-
mien hissien laajempi valikoima asuin- ja liiketaloihin sekä uusi, edistynyt ohjaus- ja
vetohihnakokonaisuus tekee siitä modernin, urbaanin liikkuvuuden tunnusmerkin.
Suuri nostokorkeus, nopeus, kuormituskyky sekä äänenvaimennusteknologian
kehitys tekevät Schindler 5500 -hissistä ensiluokkaisen.

EnemmänEnemmän vaihtoehtojavaihtoehtoja –– parparempiempi ajomukavuusajomukavuus

Kuormitus
2500 kg asti

Rakennuksen
korkeus
150 metriin asti
jopa 50 kerrosta

NopeusNopeus
jopa 3 metriä
sekunnissa

AjAjomu-omu-
kavuuskavuus

Kuormitus, rakennuksen korkeus
ja hissin nopeus ovat vuorovaiku-
tuksessa toisiinsa määrittäen urbaanin
liikkuvuusratkaisusi. Jokainen element-
ti on suunniteltu tarjoamaan optimaa-
lisimman ajomatkan. Siksi huomioim-
me aina kaikkien parametrien
yhteisvaikutuksen.

Parannettu tuotteemme, tehokas
moottori ja edistynyttä teknologiaa
edustavat vetohihnat mahdollistavat
jopa 150 metrin nostokorkeuden
(MRL ja MMR) ja jopa 3 m/s nopeu-
den. Samalla ääni- ja värähtelytasot
ovat erittäin alhaiset ja tasainen
ajomatka on varmistettu.
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MuotoilunMuotoilun vapausvapaus

Luo tyyli ja ilme, josta pidät. Yhdistele värejä, materiaaleja, valaistusta,
peilejä, käsikaiteita ja hissipainikkeita saavuttaaksesi tunnelman, joka sopii
sekä sinun ideoihisi että rakennukseesi. Valitse yksi neljästä sisustustyylis-
tämme tai suunnittele kori oman makusi mukaisesti.

LisääLisää hissisihissisi yksilöllisyyttäyksilöllisyyttä
”Navona”, ”Times Square”, ”Park Avenue” ja ”Sunset
Boulevard” – neljä hissikorin mallisarjaamme tarjoavat
laajan valikoiman sisustusvaihtoehtoja. Valitse arkkitehtoni-
seen konseptiisi ja ideoihisi sopiva malli. Tarjoa ainutlaatui-
nen ajokokemus raikkailla väreillä, tunnusomaisilla kuoseilla
ja korkealaatuisilla materiaaleilla.

Tarkemmat tiedot sisustustyyleistämme löydät erillisestä
sisustusesitteestämme.

Navona – toiminnallinen ja kestävä
Tee koristasi selkeä ja mukava tällä vankalla mallilla.
Raikkaat värit, selkeästi erottuva takaseinä, kolme erilaista
lattiavaihtoehtoa tai oma vaihtoehtosi lattiaan tekevät Na-
vonasta oikean valinnan asumiskäyttöön. Taka- ja sivusei-
niin on mahdollista lisätä ruostumatonta terästä. Navonan
sisustus edustaa kestävää toiminnallisuutta juuri siellä,
missä sitä tarvitaan.

Times Square – moderni ja monipuolinen
Määritä moderni ilmeesi. Valitse lämpimiä tai viileitä värejä
luodaksesi raikkaan ilmeen tai yhdistele lisävarusteita lisätäk-
sesi kontrastia ja syvyyttä hissikoriin. Käytä ilman sisustusta
olevaa korivaihtoehtoa oman tyylisi ja makusi luomiseen.
Times Square täydentää mitä tahansa julkista, liike- tai asuin-
rakennusta tunnusomaisilla ominaisuuksillaan.

Park Avenue – hienostunut ja elegantti
Löydä taustamaalattujen lasiseinien puhdas eleganssi tai
valitse puulaminaatti luodaksesi nykyaikaisen tunnelman.
Valinnainen wave-malli, jossa on pyöristetty kulma katosta
takaseinään, tekee koristasi ainutlaatuisen. Kohokohtana
metallisen lasimalliston kullan tai hopean hohto tai harjattu
pronssinen tai satinoitu, harmaa viimeistely ruostumatto-
masta teräksestä. Yhteensovitettu valaistus täydentää hissin
tyylikkään ilmeen – ihanteellinen edustaviin rakennuksiin
kuten luksusasuintaloihin, hotelleihin ja toimistoihin.

Sunset Boulevard – inspiroiva ja sopusointuinen
Tähtää korkealle herättääksesi matkustajien mielenkiinto
korkealuokkaisissa tiloissa kuten hotelleissa, klubeilla ja ra-
vintoloissa. Huippuluokan materiaalien, kiehtovien kuosien
ja upeiden värien yhdistelmä tekevät korista ainutlaatuisen.
Valaistus- ja kattokonseptit luovat hurmaavan ilmapiirin.
Tee hissistä näyttämösi.

Huomio
Yksityiskohdat, vaihtoehdot ja värit
saattavat muuttua. Kaikki tässä esitteessä
esitellyt kori- ja materiaalivaihtoehdot
ovat vain esimerkkejä. Esitteen värit ja
materiaalit voivat poiketa alkuperäisestä.

SuosikkimallimmeSuosikkimallimme antavatantavat
sinullesinulle käsityksenkäsityksen siitä,siitä, mi-mi-
käkä onon mahdollistamahdollista jaja mitämitä
voivoi helpostihelposti yhdistellä.yhdistellä. JosJos
haluathaluat ollaolla vielävielä luovampi,luovampi,
voitvoit jopajopa suunnitellasuunnitella itseitse
omanoman hissikorisi.hissikorisi.
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Sunset Boulevard ja digitaaliprintti
satinoidulle lasille
Katto: ruostumaton teräs Luzernin harjattu
Seinät: New York Sunset
Lattia: musta keinograniitti
Valaistus: LED-viiva
Korin ohjauspaneeli: Linea Vetro

Mene odotettua pidemmälle.
Pureudu suunnittelun sydämeen.

Digitaaliprintti ruostumattomalle teräkselle
Luo tunnelmaa väreillä, mutta myös huomiota herät-
tävillä ruostumattomalle teräkselle painetuilla kuoseil-
la. Valitse selkeärakenteiset geometriset muodot tai
rohkeat orgaaniset mallit. Valitse ruostumaton teräs
kauniisti korostettuna pronssin tai harmaan hohdolla.
Oli korisi minkä kokoinen tahansa, digitaaliset koriste-
kuosit näyttävät aina upeilta.

Digitaaliprintti satinoidulle lasille
Satinoitu lasi korostaa upeita ja intensiivisiä värejä lisä-
ten eleganttia tunnelmaa. Tunnelmallisesta sini-punai-
sesta lämpimiin harmaa-beige -värisävyihin, tämä malli
mahdollistaa sinulle kiehtovan tunnelman ja unohtu-
mattoman ajokokemuksen.

Luo hissikoriin tunnistettava tunnelma
Tee rakennuksestasi ainutlaatuinen muokkaamalla koria
oman muotoilusuunnitelmasi mukaiseksi. Aloita yhdestä
Schindler 5500:n valmiista korivaihtoehdosta ja luo juuri
sellainen tunnelma kuin haluat. Lisää sopivia värejä ja
valaistusvaihtoehtoja tai paranna turvallisuuden tunnetta
lisäämällä lasielementtejä. Voit valita lähes mitä tahansa
materiaaleja, koska nimellismatkustakuormasta lasket-
tuna korin sisustukseen voidaan lisätä jopa 50% lisää
painoa.

Taustamaalattu lasi
Lisäämällä väriä turvalasin taakse luot voimakaskiiltoisen
ja eloisan vaikutelman, joka lisää korisi miellyttävää tun-
nelmaa. Jotta taustamaalatut seinät sopivat täydellisesti
rakennuksen yleisilmeeseen, voit joko valita esivalituista
väreistä tai vaihtoehtoisesti valita minkä tahansa NCS
(Natural Color System) -värin.

Lasiovet ja lasiseinät
Lisää huomiota herättävää avoimuuden tuntua koriisi.
Lasiovien laaja valikoima auttaa sinua valitsemaan
sopivimman yhdistelmän. Lasipaneelit voidaan joko
asentaa korin sivu- ja takaseinille maksimaalista näky-
vyyttä silmällä pitäen tai yhdistää muiden korin sisus-
tusmateriaalien kanssa Times Square-, Park Avenue- ja
Sunset Boulevard -mallistoista. Lasipaneelien kehyksiä
on saatavana kahta eri materiaalia.

Lisätietoa taustamaalatusta lasista, lasivaihtoehdoista
ja digitaaliprinteistä löydät erillisestä sisustusesittees-
tämme.

Times Square lasiseinien kera
Katto: ruostumaton teräs Luzernin harjattu
Seinät: lasipaneelit
Lattia: musta keinograniitti
Valaistus: LED epäsuora
Kehysviimeistely: Luzernin harjattu
Korin ohjauspaneeli: Linea 100
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Park Avenue taustamaalatun
lasin kera
Katto ja takaseinä: ruostumaton
teräs Luzernin harjattu
Seinät: Shanghain punainen
Lattia: musta keinograniitti
Valaistus: LED spottivalot
Korin ohjauspaneeli: Linea 300
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Täydellinen ilme sopivilla lisävarusteilla.
Ohjauspaneelit ja lisävaihtoehdot

Sisusta hissisi tyylillä
Ohjauspaneelimme ja koriin saatavissa olevat lisävarus-
teet, kuten käsikaiteet, peilit ja valaistus, sopivat
valitsemaasi sisustukseen ja viimeistelevät hissisi täydelli-
sesti – pienimpiä yksityiskohtia myöten.

Kattavan listauksen kaikista vaihtoehdoista löydät erilli-
sestä sisustusesitteestämme.

Ohjauspaneelit
Tee hissistäsi helppokäyttöinen kaikille matkustajille.
Energiaa säästävät ohjauspaneelit toimitetaan korkea-
luokkaisilla materiaaleilla varustettuna ja ensiluokkaisesti
viimeisteltyinä. Valinnaisena vaihtoehtona elegantti,
täyslasinen ohjauspaneeli viimeistelee korin sisustuksen.

Peilit
Peilit lisäävät aina erityistä tilan tuntua huoneisiin ja
rakennuksiin. Tehdäksesi hissikorista houkuttelevamman
ja tilavamman tuntuisen, voit valita sivuseiniin tai taka-
seinään täyskorkean tai puolikorkean turvalasipeilin.

Käsikaiteet
Vaikka hissisi kulkee tasaisesti, käsikaiteet antavat
turvallisuuden tunteen. Ruostumattomasta teräksestä
valmistetut käsikaiteet sopivat korisi sisustukseen ja
muotoihin ja ne voidaan asentaa sivu- ja takaseinille.
Myös valaistut käsikaiteet ja jalkalistat kohottavat korin
viimeisteltyä tunnelmaa.

Valaistus
Erilaisten valaistusvaihtoehtojen valikoima mahdollistaa
oikean tunnelman luomisen hissiisi – lämpimästä spotti-
valosta tunnelmalliseen epäsuoraan valaistukseen. Voit
joko valita sisustusmallimme mukana tulevan valaistus-
ratkaisun tai sinulle erikseen räätälöidyn ratkaisun.
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Linea
Vetro

Linea
300
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Luo rakennukseen täydellinen ulkonäkö.

Luksusasuintalot
Schindler 5500 lukuisine sisustusvaihtoehtoineen sovel-
tuu saumattomasti asuinrakennuksesi arkkitehtoniseen
suunnitelmaan. Lisäksi edistysaskeleet energiansäästö- ja
äänenvaimennustekniikoissa tekevät Schindler 5500 -his-
sistä sinun hissivalintasi.
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Toimisto- ja liikerakennukset
Schindler 5500 soveltuu täydellisesti vilkkaisiin toimintaympäris-
töihin ja se on helppo asentaa myös useamman hissin ryhmänä.
Hissi on saatavissa myös lasikorilla varustettuna, mikä tarjoaa
matkustajille panoraamanäkymän. Varustettuna patentoidulla
PORT-teknologialla Schindler 5500 -hissistä tulee erittäin
tehokas liikkuvuusjärjestelmä toimisto- ja liikerakennuksiisi.
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Schindler 5500 MRL
Suunnittelutiedot

Huomautukset:
– Laitteistomme on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella 5–40 °C.
– Huoltohenkilökunnan työn kannalta kuilun lämpötilan tulee olla 5–35 °C.
– Kuilun kosteus ei saa ylittää 90 %:n kuukausittaista keskiarvoa eikä 95 %:n päivittäistä keskiarvoa ilman kondensoitumista.
– EN81-standardin mukaisen mitoitustaulukon ja muut maakohtaiset, säädös- ja erityisvaatimukset (esim. EN81-72 palomieshissit) saat selville ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntikonttoriimme.
– Kuilun leveys- ja syvyysmitat perustuvat avoimeen mittaan +/-25 mm toleranssi vaakasuunnassa koko kuilun korkeudella (mikäli kuilun korkeus > 80 m, otathan yhteyttä hissimyyjääsi).
– Kaikki annetut tiedot on tarkoitettu yleisohjeiksi suunnittelua varten. Mikäli haluat tarkempia tietoja rakenteista, ota yhteyttä paikalliseen myyntitoimistoomme.

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE ZKE BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS
mm

HSG
mm

HSK*
mm

630 8 1.0 45 15 1 1100 1400 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 1775 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

800 10 1.0 45 15 1 1350 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2025 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

1000 13 1.0 45 15 1 1100 2100 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 2475 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 1700 2475 2050 HK+2050

3.0 150 50 1 2275 HK+2250

13 1.0 45 15 1 1600 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2150 1700 1175 HK+1250

1.6 80 30 1 1300 HK+1400

2.5 100 36 1 2200 1725 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1275 17 1.0 45 15 1 1200 2300 2200-3000 T2 1100 2000-2400 1950 2700 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1500

2.5 100 36 1 2000 2700 2075 HK+2050

3.0 150 50 1 2300 HK+2250

17 1.0 45 15 1 1650 1700 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2425 2025 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1475

2.5 100 36 1 2450 2050 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1600 21 1.0 45 15 1 1400 2400 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2200 2800 1200 HK+1300

1.6 80 30 1 1325 HK+1475

2.5 100 36 1 2225 2800 2185 HK+2050

3.0 150 50 1 2525 HK+2400

21 1.0 45 15 1 2100 1600 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2675 1925 1200 HK+1325

1.6 80 30 1 1325 HK+1525

2.5 100 36 1 2700 1950 2250 HK+2050

3.0 150 50 1 2700 HK+2400

1800 24 1.0 45 15 1 2100 1800 2200-3000 C2 1200 2000-2400 2775 2125 1225 HK+1425

1.6 80 30 1 1350 HK+1625

2.5 100 36 1 2800 2150 2275 HK+2250

3.0 150 50 1 2725 HK+2500

2000 26 1.0 45 15 1 1500 2700 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2300 3100 1250 HK+1450

1.6 80 30 1 1325 HK+1575

2.5 100 36 1 2225 HK+2150

2500 33 1.0 45 15 1 1800 2700 2200-3000 C4 1400 2000-2400 2525 3100 1300 HK+1500

1.6 80 30 1 1375 HK+1600

2.5 100 36 1 2550 3100 2300 HK+2250

GQ Kuormitus
VKN Nopeus
HQ Nostokorkeus

BK Korin leveys
TK Korin syvyys
HK Korin korkeus

T2 sivulle avautuvat ovet
C2/C4 keskeltä avautuvat ovet
BT Oven leveys
HT Oven korkeus

BS Kuilun leveys
TS Kuilun syvyys
HSG Kuilukuopan syvyys
HSK Vapaa ylätila nostopalkin alla
* 700 mm:n kaide korin päällä

HEmin = HT + 450 mm
HK = HT + min. 100 mm
Lattia (HKZ): yllä olevat arvot perustuvat lattian 40 mm:n enimmäispaksuuteen
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Leikkaus- ja suunnitelmapohja

Yksipuolinen korin sisäänkäynti
keskeltä avautuva ovi

Yksipuolinen korin
sisäänkäynti

Yksipuolinen korin
sisäänkäynti
sivulle avautuva ovi

Mikäli haluat lisätietoa kuten tarjouksia, rakennussuunnitelmia ja hintatietoja, ota yhteyttä
paikalliseen myyntikonttoriimme.

F.F.L. = valmis lattiataso (Finished Floor Level)
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Metrosta pilvenpiirtäjiin.
Urbaania liikkuvuutta.

Liikkuvuus on oleellinen osa maailmaa, jossa elämme ja työskentelemme.
Schindler edustaa urbaania liikkuvuutta ja se tunnetaan laadusta ja
turvallisuudesta. Päivittäin miljardi ihmistä luottaa Schindlerin tuotteisiin ja
palveluihin maailmanlaajuisesti.

Urbaaniin liikkuvuuteen Schindler tarjoaa hissejä, liukuportaita ja niihin liittyviä
palveluita, jotka on suunniteltu tehokkaiksi ja kestäviksi. Schindler on mukana
aina talojen rakennussuunnittelusta ja asennustöistä hissien päivittäiseen
käyttöön asti, mikä turvaa laitteiden elinajan arvon.

SaumatonSaumaton toimitustoimitus

Schindler tarjoaa kattavalla hissi- ja liukuporrasvalikoimallaan
liikkuvuusratkaisuja kaikentyyppisiin rakennuksiin. Schindlerin
asiakkaat voivat luottaa kestävään teknologiaan, erinomaiseen
projektin hallintaan ja perusteellisiin asennusmenetelmiin, mistä
johtuen laitteisto on täydellisen sopiva.

Teknologiaa kaikkiin rakennustyyppeihin ja liikkuvuustarpeisiin:
– asuin- ja toimistorakennukset
– liiketalot ja kauppakeskukset
– sairaalat ja julkiset rakennukset
– raskaan liikenteen ympäristöt
– korkeat rakennukset
– risteilyalukset

NerNerokastaokasta suunnitteluasuunnittelua

Oikean liikkuvuusratkaisun valinta merkitsee rakennuksen
asettamien vaatimusten analysointia ja mahdollisten liikennemalli-
en laskemista. Schindlerin suunnittelutuki varmistaa tehokkaan
liikkuvuuden ja miellyttävän ajomatkan hissin käyttäjille sekä takaa
maailmanlaajuisen tietotaidon jokaiselle yksittäiselle projektille.

Schindlerin suunnittelupalvelut:
– asiantuntijakonsultit liikenne- ja tuotesuunnitteluun
– liikenneanalyysi- ja laskentapalvelu
– erikoistuneet suunnittelukeskukset räätälöityihin
hissiratkaisuihin
– ohjeistuksen ja työkalujen suunnittelu kuilusuunnittelun,
rakennussuunnitelman ja tuotevalinnan/-konfiguroinnin
nopeuttamiseksi
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TeTehokashokas käyttökäyttö

Tasainen, ongelmaton hissiliikenne ja erittäin korkea saatavuus
ovat ammattimaisen kunnossapidon ja modernisoinnin tulos.
Ympäristöystävällisyys ja hissiliikenteen tehokkuus lisäävät
sijoituksen arvoa. Luotettava ja kestävä laitteisto – joka päivä,
koko päivän.

Huolto-, korjaus- ja modernisointipalvelut:
– maailmanlaajuinen toimi- ja palvelupisteiden verkosto
– koulutetut ja sertifioidut huolto- ja hissiasentajat
– palveluratkaisut kaiken tyyppisiin rakennuksiin ja erilaisiin
tarpeisiin
– varaosien saatavuus ja nopea toimitus
– nopeasti vastaava puhelinpalvelu
– sähköisen valvonnan diagnosointityökalut
– täysin uusittu hissi tai osittaiset hissin modernisointiratkaisut

JatkuvaaJatkuvaa kehitystäkehitystä

Schindler kehittää jatkuvasti uusia tuotteita ja ominaisuuksia
asettaakseen uusia standardeja ja lisätäkseen tehokkuutta.
Teknologiset uudistukset tarjovat urbaanille yhteiskunnalle
liikkuvuusratkaisuja, jotka ovat miellyttäviä, turvallisia ja ekologi-
sia. Edistys edellyttää innovaatioita.

Käänteentekevää kehitystä:
– PORT-teknologia – hissiliikenteen, viestinnän ja sisäänpääsyn
valvonnan hallintamenetelmä, joka laskee nopeimman reitin
rakennuksessa
– Schindlerin regeneratiivinen, puhdas PF1 -ohjausteknologia
– tilaa säästävät, kapasiteetiltaan optimoidut hissit
– joustavat modernisointikonseptit vanhan hissin vaihtamisesta
täysin uuteen tai osittaiset modernisointiratkaisut eri
hissikomponentteja uusimalla
– ekologisia lisävaihtoehtoja liukuportaisiin ja hisseihin
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Schindler on Solar Impulse -hankkeen pääkumppani, minkä tavoitteena on rakentaa lentokone,
joka lentää maailman ympäri käyttäen polttoaineena vain aurinkoenergiaa.

www.schindler.fi

Kun visio kohtaa ammattitaidon. Schindler
tekee yhteistyötä Solar Impulsen kanssa.

Lisätietoa Schindler-tuotteista

Skannaa vain koodi matkapuhelimellasi
käyttäen maksutonta QR-koodiohjelmaa.
Se on joko esiasennettuna puhelimessasi tai
helposti ladattavissa maksutta.

Schindler Oy
Ohrahuhdantie 2 B
(Ohrahuhdantie 11 jouluk. 2013 alkaen)
00680 HELSINKI

Puh. (09) 756 730
S-posti schindler@fi.schindler.com
www.schindler.fi


