
Schindler 5500
Suunnittele mallit, värit ja materiaalit.
Aistejasi puhuttelevaa muotoilua.

Schindler-liiketalohissi
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Luo tyyli ja ilme, josta pidät. Yhdistele väreja, materiaaleja, valaistusta, peile-
jä, käsikaiteita ja ohjauspaneeleja saavuttaaksesi tunnelman, joka sopii sekä
sinun ideoihisi että rakennukseesi. Valitse yksi neljästä sisustussarjastamme
tai suunnittele koko kori oman makusi mukaisesti.

Suosikkimallimme antavat
sinulle käsityksen siitä, mikä
on mahdollista ja mitä voi
helposti yhdistellä. Jos haluat
olla luovampi, voit myös
suunnitella oman korisi.
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Koko moninaisuus – vain viidellä askeleella.
Tämä hissi seuraa sinun ideoitasi.

Yhdistä värejä ja materiaaleja.
Valitse neljästä mallista tai yhdistä
lasiseiniin ja -oviin.

Valitse ohjauspaneelisi.
Valitse joko ruostumaton teräs tai
lasipaneelit mustina tai valkoisina.

Valitse lattia ja katto.
Valitse ruostumatonta terästä olevista
kattovaihtoehdoista matta- tai kulta-
viimeistely ja siihen sopiva lattia.
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Valitse valaistus.
Luo tunnelmaa suoralla tai epäsuoral-
la valaistuksella ja erilaisilla valaistus-
malleilla kuten neliö, spotti tai kaari.

Askel 4 Askel 5

Sinun valintasi. Schindler
5500 tuo valinnan vapauden
aivan uudelle tasolle.

Valitse lisävarusteet.
Käsikaiteet ja peilit viimeistelevät korin.
Valaistut käsikaiteet ja jalkalistat lisäävät
näyttävyyttä.
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Pelkkä kori ilman sisustusta mahdol-
listaa jopa 50 % lisäpainon sisustuk-
seen korin nimelliskuormituskyvystä
laskettuna.
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TimesTimes SquarSquaree
Moderni ja monipuolinen

ilman sisustusta oman tyylisi ja makusi luomiseen. Times
Square täydentää mitä tahansa julkista, liike- tai asuinraken-
nusta tunnusomaisilla ominaisuuksillaan.

Määritä nykyaikainen ilmeesi. Valitse lämpimiä tai viileitä
värejä luodaksesi raikkaan ilmeen tai yhdistele eri vaihto-
ehtoja lisätäksesi kontrastia ja syvyyttä. Valitse lasiovet ja
-seinät, kun haluat läpinäkyvyyttä. Valitse korivaihtoehto

NavonaNavona
Toiminnallinen ja kestävä

käyttöön. Taka- ja sivuseiniin on mahdollista lisätä ruos-
tumatonta terästä. Navonan sisustus edustaa kestävää
toiminnallisuutta juuri siellä, missä sitä tarvitaan.

Tee koristasi selkeä ja mukava tällä vankalla mallilla.
Raikkaat värit, kontrastia tuova takaseinä, kolme erilais-
ta lattiavaihtoehtoa tai oma lattiavaihtoehtosi tekevät
Navonasta oikean valinnan asumis- ja kevyeen hyöty-

PaParkrk AvAvenueenue
Hienostunut ja elegantti

harmaa viimeistely ruostumattomasta teräksestä antaa
lisää näyttävyyttä. Yhteensovitettu valaistus täydentää his-
sin tyylikkään ilmeen – ihanteellinen edustaviin rakennuk-
siin kuten luksusasuintaloihin, hotelleihin ja toimistoihin.

Löydä taustamaalattujen lasiseinien puhdas eleganssi tai
valitse puulaminaatti luodaksesi nykyaikaisen tunnelman.
Valinnainen wave-malli, pyöristetty kulma katosta takasei-
nään, tekee koristasi ainutlaatuisen. Metallisen lasimallis-
ton kullan tai hopean hohto tai pronssinen tai satinoitu,

SunsetSunset BoulevarBoulevardd
Inspiroiva ja sopusointuinen

kuosien ja upeiden värien yhdistelmä tekee korista ai-
nutlaatuisen. Valaistus- ja kattokonseptit luovat hurmaa-
van ilmapiirin. Tee hissistä näyttämösi.

Tähtää korkealle herättääksesi matkustajien mielenkiinto
korkealuokkaisissa tiloissa kuten hotelleissa, klubeilla
ja ravintoloissa. Huippuluokan materiaalien, kiehtovien
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Navona
Toiminnallinen ja kestävä

Square

ValaistusKori

Katto

Jauhemaalattu
Napapiirin valkoinen

Jauhemaalattu
Riian harmaa

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

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

Lattia

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Jauhemaalattu
Napapiirin valkoinen

Jauhemaalattu
Riian harmaa

Musta kumi
Täplikäs Harmaa kumi

Jauhemaalattu
Caprin keltainen

Jauhemaalattu
San Marinon sininen

Jauhemaalattu
Genovan vihreä

Jauhemaalattu
Ravennan oranssi

Jauhemaalattu
Riian harmaa

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Takaseinä

Harmaa kumi
Vahvistettu

Alumiini
Kuviolaatta
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Times Square
Moderni ja monipuolinen

Seinät
Laminaatti
Tangierin oranssi

Valaistus
Kaari

Lattia
Keinograniitti
Ruskea

Katto
Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Moniväriset vaihtoehdot
Leiki raikkailla ja eloisilla väreillä. Valitse valikoimasta
lämpimiä ja viileitä värejä, jotka näyttävät hyvältä
yksinään, mutta myös upeilta yhdistettynä toisiinsa.

Laminaatti ja ruostumaton teräs
Luo erilainen tunnelma valitsemalla erilaisia materiaaleja.
Valitse raikkaaseen ilmeeseen ja tuntuun värikkäitä lami-
naatteja. Ruostumaton teräs antaa selkeän ja modernin
ilmeen. Yhdistä molempia materiaaleja luodaksesi yksilöl-
listä ilmettä.

Lasiseinät ja -ovet
Lisää hissiisi panoraamanäkymä. Valitse lasipaneelit sivu-
tai takaseiniin, tai molempiin, jotta saat hissiin läpinäky-
vyyttä.
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Times Square
Anna värin puhua omaa kieltäsi.

Epäsuora

ValaistusKori

Spotti

Neliö

Kaari

Katto

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Ruostumaton teräs
Montreux’n peilikiillotettu

Jauhemaalattu
Riian harmaa

Jauhemaalattu
Napapiirin valkoinen

Huomio
Yksityiskohdat, vaihtoehdot ja värit
saattavat muuttua. Kaikki tässä esittees-
sä esitellyt kori- ja materiaalivaihtoehdot
ovat vain esimerkkejä. Esitteen värit ja
materiaalit voivat poiketa alkuperäisestä.
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Laminaatti
Dubain sininen

Laminaatti
Cadizin sininen

Laminaatti
Tahitin vihreä

Laminaatti
Ateenan harmaa

Keinograniitti
Musta

Keinograniitti
Ruskea

Keinograniitti
Harmaa

Musta kumi
Täplikäs

Valmiiksi käsitelty asiakkaan
omaa lattiamateriaalia varten

Laminaatti
Sienan ruskea

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Laminaatti
Sevillan auringonlasku

Laminaatti
Milanon harmaa

Ruostumaton teräs
Montreux’n peilikiillotettu

Laminaatti
Tangierin oranssi

Laminaatti
Napapiirin valkoinen

Ruostumaton teräs
Geneven dama

Laminaatti
Aswanin keltainen

Ruostumaton teräs
Lausannen pellava

Laminaatti
Suezin harmaa

Lattia

Seinät
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Valaistus
Line

Park Avenue
Hienostunut ja elegantti

Seinät
Taustamaalattu lasi
Shanghain punainen

Wave

Lattia
Keinograniitti
Musta

Katto
Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

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

Wave
Valinnainen ”wave”-malli, pyöristetty elementti, joka
yhdistää kauniisti katon ja takaseinän, tekee koristasi
ainutlaatuisen elegantin.

Valaistut käsikaiteet ja jalkalistat
Korosta koriasi valaistuilla käsikaiteilla ja jalkalistoilla,
jotka luovat pysyvästi näyttävän vaikutelman.

Lasiseinät ja -ovet
Valitse läpinäkyvät lasipaneelit sivu- tai takaseiniin, tai
molempiin, jolloin saat hissiisi upean panoraamanäkymän.
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Kori

Park Avenue
Nykyaikaisesta eleganttiin

Spot

Valaistus

Dash

Line

Curve

Katto

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Ruostumaton teräs
Montreux’n peilikiillotettu

Ruostumaton teräs
Luganon mattaviimeistelty

Ruostumaton teräs
Zürichin tumma harjattu

Ruostumaton teräs
Dohan kulta
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Lattia

Keinograniitti
Musta

Keinograniitti
Ruskea

Keinograniitti
Harmaa

Musta kumi
Täplikäs

Valmiiksi käsitelty asiakkaan
omaa lattiamateriaalia varten

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

Ruostumaton teräs
Lausannen pellava

Laminaatti
Slavonian puu

Taustamaalattu lasi ”metalli”
Pietarin keltainen

Taustamaalattu lasi ”metalli”
Tukholman harmaa

Taustamaalattu lasi
Shanghain punainen

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Ruostumaton teräs
Luganon mattaviimeistelty

Laminaatti
Vancouverin puu

Taustamaalattu lasi ”metalli”
Toronton titaani

Taustamaalattu lasi
Jodhpurin sininen

Ruostumaton teräs
Montreux’n peilikiillotettu

Ruostumaton teräs
Zürichin tumma harjattu

Laminaatti
Chigagon puu

Taustamaalattu lasi ”metalli”
Leonin hopea

Taustamaalattu lasi
Antigua Celestine

Ruostumaton teräs
Geneven dama

Ruostumaton teräs
Dohan kulta

Laminaatti
Arosan puu

Taustamaalattu lasi ”metalli”
Kashmirin sininen

Taustamaalattu lasi
Helsingin harmaa

Taustamaalattu lasi vaihtoehtona
Määritä oma NCS-värisi.
+

Seinät
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Sunset Boulevard
Inspiroiva ja luonteikas

Seinät
Digitaaliprintti satinoidulle lasille
Moskovan punainen

Valaistus
Dash Array

Lattia
Keinograniitti
Harmaa

Katto
Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Digitaaliprintti satinoidulle lasille
Satinoitu lasi korostaa upeita ja intensiivisiä värejä lisäten
eleganttia tunnelmaa. Tunnelmallisesta sini-punaisesta
lämpimiin harmaa-beige -värisävyihin; tämä malli
mahdollistaa sinulle kiehtovan tunnelman ja unohtumat-
toman ajokokemuksen.

Digitaaliprintti ruostumattomalle teräkselle
Luo tunnelmaa väreillä, mutta myös huomiota herättävillä
ruostumattomalle teräkselle painetuilla kuoseilla. Valitse
selkeärakenteiset geometriset muodot tai rohkeat orgaa-
niset mallit. Oli korisi minkä kokoinen tahansa, digitaaliset
koristekuosit näyttävät aina upeilta.

Valaistut käsikaiteet ja jalkalistat
Pienet yksityiskohdat, suuri vaikutus. Valaistut käsikaiteet
ja jalkalistat antavat korille ainutlaatuisen viimeisen
silauksen.

Lasiseinät ja -ovet
Lisää hissiisi panoraamanäkymä. Valitse lasipaneelit sivu-
tai takaseiniin, tai molempiin, kattavan läpinäkyvyyden
saavuttamiseksi.
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Sunset Boulevard
Digitaaliprintti ruostumattomalle teräkselle

Kori

Spot

Valaistus

Line

Surround

Dash Array

Katto

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Ruostumaton teräs
Montreux’n peilikiillotettu

Ruostumaton teräs
Luganon mattaviimeistelty

Ruostumaton teräs
Zürichin tumma harjattu

Ruostumaton teräs
Dohan kulta
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Seinät
Digitaaliprintti peilikiillotettu tai
mattaviimeistelty ruostumaton teräs

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

Seinät
Ruostumaton
teräs

Dohan kulta

Luzernin harjattu

Montreux’n
peilikiillotettu

Luganon
mattaviimeistelty

Zürichin tumma
harjattu

Lattia

Keinograniitti
Musta

Keinograniitti
Ruskea

Keinograniitti
Harmaa

Valmiiksi käsitelty asiakkaan
omaa lattiamateriaalia varten
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Sunset Boulevard
Digitaaliprintti satinoidulle lasille

Spot

ValaistusKori

Line

Surround

Dash Array

Katto

Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu

Ruostumaton teräs
Montreux’n peilikiillotettu

Ruostumaton teräs
Luganon mattaviimeistelty

Ruostumaton teräs
Zürichin tumma harjattu

Ruostumaton teräs
Dohan kulta
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Detroitin harmaa New York Sunset Antalyan sininen
Moskovan
punainen Luxorin kulta

Marrakeshin
mokka

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

Seinät
Digitaalinen koristelu
satiinilasille

Luzernin harjattu

Montreux’n
peilikiillotettu

Luganon
mattaviimeistelty

Zürichin tumma
harjattu

Keinograniitti
Musta

Keinograniitti
Ruskea

Keinograniitti
Harmaa

Valmiiksi käsitelty asiakkaan
omaa lattiamateriaalia varten

Lattia

Dohan kulta

Seinät
Ruostumaton
teräs
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Times Square lasipaneeleilla
Katto ja takaseinä:
Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu
Sivuseinät: lasi
Lattia: musta keinograniitti
Valaistus: LED epäsuora

Times Square lasipaneeleilla
Katto ja sivuseinät:
Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu
Takaseinä: lasi
Lattia: musta keinograniitti
Valaistus: LED epäsuora

Huomiota herättävää läpinäkyvyyttä
Lasiseinistä ja -ovista lasikoreihin

Lasiseinät ja -ovet lisäävät läpinäkyvyyttä
Koe maksimaalinen näkyvyys ja ainutlaatuiset näkymät.
Valitse laajasta lasiovien valikoimasta sinulle sopivat. Lasi
voidaan valita korin sivu- ja takaseinille tuomaan kattavaa
läpinäkyvyyttä tai yhdistää muiden korin sisustusmateriaali-
en kanssa Times Square-, Park Avenue- ja Sunset
Boulevard -mallistoista.

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

taka- ja
sivuseinät
lasia sekä
lasiovi

Lasiseinien kehyksiä on saatavana kahdenlaista, eri tavalla
viimeisteltyä ruostumatonta terästä.

lasiovi

takaseinä
lasia

sivuseinät
lasia

Luzernin harjattu
Montreux’n
peilikiillotettu
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Lasipaneelit

Times Square lasipaneeleilla
Katto: Ruostumaton teräs
Luzernin harjattu
Taka- ja sivuseinät: lasi
Lattia: musta keinograniitti
Valaistus: LED epäsuora
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Peilit
Peilit lisäävät aina erityistä tilan tunnetta huoneisiin ja
rakennuksiin. Saadaksesi hissikoristasi houkuttelevam-
man ja syvemmän, voit valita sivuseiniin tai takaseinään
täyskorkean tai puolikorkean turvalasipeilin.

Täydellinen ilme sopivilla lisävarusteilla.
Lisävarusteet ja -vaihtoehdot

Käsikaiteet
Vaikka hissisi kulkee tasaisesti ja lähes äänettömästi,
käsikaiteet luovat turvallisuuden tunteen. Ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut käsikaiteet sopivat korisi

sisustukseen ja muotoihin ja ne voidaan asentaa sivu- ja
takaseinille. Valaistut käsikaiteet ja jalkalistat tuovat lisää
näyttävyyttä ja täydentävät korin yleistunnelmaa.

Pysähdystasoratkaisut
Schindler 5500:n lisävarusteet ja pysähdystason
ohjauspaneelit auttavat matkustajia löytämään
tien hissiin ja pääsemään määränpäähän jous-
tavasti. Valitse optimaaliset pysähdystasoratkai-
sut yksittäisiin hisseihin ja hissiryhmiin, pinta- tai
seinäliitäntämahdollisuus.
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Takaseinän vasemman ja oikean puolen peilipaneelit Sivuseinän vasemman ja oikean puolen peilipaneelit

Täyskorkea takaseinän peili Puolikorkea takaseinän peili



28 Schindler 5500 Design lines

EleganttiElegantti muotoilu.muotoilu. HelppoHelppo käyttää.käyttää.
HissiliikenteenHissiliikenteen hallinta.hallinta.

Linea 300
Koristelun moninaisuus. Moderni ja tukeva numerotaulu
ruostumattomasta teräksestä, peilikiillotettu tai pellava.
Painikkeet varustettuna kirkkaan valkoisella valolla, joka
muuttuu punaiseksi, kun hissin kutsu on tunnistettu. Lasipa-
neeli valkoisena tai mustana varustettuna suurella, helposti
luettavalla, korkearesoluutioisella, punaisella LED-pistematrii-
sinäytöllä.

Valinnaiset ominaisuudet:
− TFT LCD -näyttö
− peitetty ohjausrasia hissin
valvojalle
− erilaisia asennusvaihtoehtoja
kerrostason ohjauspaneelille

− avainkytkimet
− kortinlukija
− näkövammaisten
pistekirjoitustunnisteet

Korin ohjaus-
paneeli

Korin suunta-
nuolet

Pysähdystason ohjaus-
paneelit

Korin kerros-
osoitin

Linea 100
Toiminnallinen muotoilu ruostumattomasta teräksestä.
Integroitu valkoinen lasinäyttö varustettuna suurella,
helposti luettavalla punaisella LED-pistematriisilla. Selkeä
napisto, hissin kutsu vahvistuu kun painikkeen väri
vaihtuu punaiseksi.

Valinnaiset ominaisuudet:
− peitetty ohjausrasia hissin valvojalle
− avainkytkimet
− näkövammaisten pistekirjoitustunnisteet

Korin ohjaus-
paneeli

Korin suunta-
nuolet

Korin kerros-
osoitin

Pysähdystason ohjaus-
paneelit
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Linea Vetro
Tyylikäs ja elegantti täyskorkea lasipaneeli mustana tai
valkoisena integroituu saumattomasti korin sisustukseen.
Kosketusherkkä ohjaus selkeällä korkearesoluutioisella
TFT-LCD-näytöllä. Huomiota herättävä malli eksklusiiviseen
tunnelmaan.

PORT-terminaali
Tämä uusi terminaalien valikoima tuo älykkyyttä rakennuk-
seesi. Erilaiset PORT-terminaalivaihtoehdot ja -teknologiat
ovat saatavissa liikennevirran optimointiin. Tarkemmat
tiedot löydät osoitteesta www.theporttechnology.com.

Korin ohjaus-
paneeli

Pysähdystason ohjaus-
paneelit

PORT-terminaali
kortinlukijalla
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Enemmän vaihtoehtoja, parempi soveltuvuus.

Schindler tarjoaa sinulle lukuisia hissimalleja, ominai-
suuksia ja toiminnallisia vaihtoehtoja kaikissa hissiryh-
missä. Seuraava lista tarjoaa tiivistetyn yleiskatsauksen
kaikista aiheista. Se antaa sinulle mahdollisuuden
räätälöidä hissisi ja sovittaa se täydellisesti omaan raken-
nukseesi.

Sisustussuunnittelu
− lasiovet ja lasiseinäpaneelit
− LED -valaistus integroituna kattopaneeliin
− paljas kori ilman sisustusta, lisää painoa sisustukseen
jopa 50% nimelliskuormakyvystä
− taustamaalattu lasi eri väreissä
− digitaaliprintti ruostumattomasta teräksestä tai
satinoidusta lasista
− valaistut käsikaiteet ja jalkalistat

Suorituskyky
− jopa 8 korin ryhmä tai laajennettavissa
PORT -teknologialla
− edistyksellinen ohjaustekniikka
− kaksi korin sisäänkäyntiä samanaikaisesti tai
valinnaisesti avautuvilla ovilla
− aktiivinen ovenlukitus
− parannettu ajolaatu
− etävalvonta ja -diagnostiikka

Käytettävyys
− Schindler PORT -teknologia
− kiinteistön valvontaliittymä
− esteetön kulku liikuntarajoitteisille
− monikielinen ääniviestintä
− mekaaninen ohjauspaneeli
− ohjausrasia hissin valvojalle

Turvallisuus
− 3D-valoverho ovissa
− kerrostasolle pääsyn valvonta
− kameravalvontavaraus
− etähälytys
− automaattinen evakuointi
− hissin toiminta tulipalon sattuessa
− palomieshissi (EN81-72)
− maanjäristysohjaus

Vihreä
− LED-valaistus
− eco-tila, parannettu valmiustila
− kerrostason valaistuksen ohjaus
− halogeeniton kaapelointi
− regeneratiivinen ohjaus

Mikäli tarvitset apua
suunnitteluun, otathan
yhteyttä Schindler-myyn-
tiedustajaasi.
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Kun visio kohtaa ammattitaidon. Schindler
tekee yhteistyötä Solar Impulsen kanssa.

Schindler on Solar Impulsen pääkumppani. Solar Impulse -hankkeen tavoitteena on rakentaa lentokone,
joka lentää maailman ympäri käyttäen vain aurinkoenergiaa.

www.schindler.fi

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

Lisätietoa
Schindler-tuotteista.

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