
Schindler 6500
Hiljainen, tilava ja ekologinen
Rakennukseen mukautuva hissi.

Schindler-peruskorjaus
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DesigniaDesignia vaivai toiminnallisuutta?toiminnallisuutta?
VaValitselitse molemmatmolemmat jaja siirrysiirry
korkeammallekorkeammalle tehokkuudentehokkuuden
tasolle.tasolle.

SuorituskykyäSuorituskykyä korkeisiinkorkeisiin rarakennuksiinkennuksiin
SchindlerSchindler 6500:ssa6500:ssa hyödynnetäänhyödynnetään uusintauusinta kulun-kulun- jaja liikenteenliikenteen

hallintateknologiaa,hallintateknologiaa, minkäminkä ansiostaansiosta sensen suorituskykysuorituskyky onon

huomattavastihuomattavasti parparempiempi kuinkuin vanhemmillavanhemmilla hisseillähisseillä jaja sese takaatakaa

nopeamman,nopeamman, hiljaisemmanhiljaisemman jaja mukavammanmukavamman ajokokemuksen.ajokokemuksen.

JoustavaJoustava tapatapa luodaluoda tilaatilaa
TäTämänmän päivänpäivän parhaatparhaat rarakennuksetkennukset menestyvätmenestyvät muuttumallamuuttumalla ajanajan

myötä.myötä. SchindlerSchindler 65006500 onon joustava,joustava, modernimoderni tapatapa uusiauusia vanhavanha

hissihissi jaja sese hyödyntäähyödyntää olemassaolemassa olevanolevan tilantilan parparemminemmin kuinkuin

koskaankoskaan aikaisemmin.aikaisemmin. HissikorinHissikorin oviovi voidaanvoidaan mukauttaamukauttaa

kerrkerrostasonostason oviaukkoonoviaukkoon 11 mmmm tarkkuudella,tarkkuudella, mikämikä minimoiminimoi lisätyöt.lisätyöt.

VihrVihreääeää liikkuvuuttaliikkuvuutta
SchindlerSchindler 65006500 kuluttaakuluttaa jopajopa 3030 %% vähemmänvähemmän enerenergiaagiaa kuinkuin

vastaavatvastaavat hissit,hissit, joissajoissa onon käytettykäytetty vanhentunuttavanhentunutta teknologiaa,teknologiaa,

jaja onon taloudellisestitaloudellisesti jaja ekologisestiekologisesti tehokas.tehokas.

VaVakiomuotoilua,kiomuotoilua, yhdistäyhdistä jaja soinnutasoinnuta
VoVoitit yhdistelläyhdistellä värvärejä,ejä, materiaaleja,materiaaleja, valaistusvaihtoehtojavalaistusvaihtoehtoja jaja

lisävarusteitalisävarusteita 44 valmiiksivalmiiksi suunnitellustasuunnitellusta sisustusmallistostasisustusmallistosta taitai

luodaluoda omanoman tyylisi;tyylisi; mahdollisuudetmahdollisuudet ovatovat rarajattomat.jattomat.
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Tärkeimmät tekniset tiedot

Nimelliskuormitus 630–2500 kg, 8–33 matkustajaa

Nopeus 1,0 m/s –3,0 m/s

Koriryhmät jopa 8 korin ryhmä

Kerrosten määrä jopa 50 kerrosta

Hissin sisäänkäynnit 1 tai 2 sisäänkäyntiä

Nostokorkeus jopa 150 m

Ohjaus perinteinen tai PORT-liikenteenhallinta

Koneisto
vaihteeton, kestomagneetti- tai
epätahtimoottori

Moottorikäytön
ohjaus

suljettu taajuusmuuttajasäätö,
lisävarusteena energian talteenotto

Ovityypit
teleskooppiovet (T2),
keskeltä avautuvat ovet (C2),
keskeltä avautuvat teleskooppiovet (C4)

Korin oven paikka Mukautettavissa 1 mm välein

Korin leveys 1000–2500 mm

Korin syvyys 1000–2700 mm

Korin korkeus 2200–3000 mm

Sisustus
4 valmiiksi suunniteltua sisustusmallistoa
tai räätälöidyt ratkaisut
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JoustavaJoustava tapatapa luodaluoda tilaatilaa

SopiiSopii täydellisestitäydellisesti
Tarpeisiisi mukautuva hissi
Riippumatta rakennuksesi asettamista
vaatimuksista ja olemassa olevan kuilun
mitoista Schindler 6500 sopii aina täydellisesti.
− Vakiokorien leveyttä ja syvyyttä voidaan
mukauttaa 50 mm tarkkuudella.
− Korin korkeus on muunnettavissa
3000 mm saakka 100 mm tarkkuudella.
− Yksi modulaarinen järjestelmä mukautuu
erilaisiin käyttökohteisiin asuintaloista
liikerakennuksiin ja julkiseen liikenteeseen.
− Korin oven paikkaa voidaan muuttaa
1 mm tarkkuudella sen sovittamiseksi
kerrostason oviaukkoon, mikä
minimoi rakennukseen tehtävät
muutostyöt.

Haluatko optimoida liikkuvuuden rakennuksessasi? Schindler 6500 on
joustava, moderni tapa uusia olemassa oleva hissi. Sen avulla saat
rakennuksestasi kaiken irti ja tehostat ihmisten ja tavaroiden liikennevirtaa
hyödyntämällä optimaalisesti nykyisen kuilun tilan.

Hissikori on maksimaalisen joustava
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Konehuoneen uudelleenkäyttö Konehuoneeton

Yksisuuntainen

Kaksisuuntainen

Vuoroittainen
Voit valita oven
leveyden 800 mm
1400 mm väliltä

Ovivalikoima

Vakio- ja laajennettu ovivalikoima
Schindler 6500 tarjoaa useita täysin automaattisia
ovijärjestelmiä. Voit valita monista eri ovityypeistä
mukaan lukien teleskooppiovet (T2), keskeltä avautuvat
ovet (C2) ja keskeltä avautuvat teleskooppiovet (C4).
Laaja valikoima erilevyisiä ja erikorkuisia ovia (leveys
800 mm–1400 mm, korkeus enintään 2400 mm) on
yhteneväinen nykyisten normien ja rakennuksen
asettamien vaatimusten kanssa.

JoustavaJoustava ovijärjestelmäovijärjestelmä

Yksisuuntaisista kaksisuuntaisiin, oman valintasi mukaan
Koska tarjolla on ovet, jotka avautuvat korin toiselle tai
molemmille puolille, joko yhtä aikaa tai vuoroittain, sinulla on
kaikki tarvittavat vaihtoehdot liikuttaaksesi matkustajia
tehokkaasti rakennuksessasi.

MR- ja MRL-vaihtoehdot
Schindler 6500:en on tarjolla sekä konehuoneellinen
(MR) että konehuoneeton (MRL) ratkaisu. Kun
valitset konehuoneettoman hissin, sinulla on
mahdollisuus saada lisätilaa jättämällä konehuone
pois tai voit käyttää tilan uudelleen.

UudetUudet vaihtoehdotvaihtoehdot optimaaliseenoptimaaliseen tilankäyttööntilankäyttöön
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Kulun- ja liikenteenohjaus tekevät Schindler 6500:sta moderninmodernin
liikkuvuuden tunnusmerkin. Sen suorituskyky on huomattavasti parempi
kuin vanhentuneilla hisseillä ja se tarjoaa kaikille rakennuksesi käyttäjille
nopeamman, hiljaisemman ja mukavamman ajomatkan.

SuorituskykyäSuorituskykyä korkeisiinkorkeisiin
rarakennuksiinkennuksiin

TeTehokashokas teknologiateknologia takaatakaa tasaisentasaisen ajomatkanajomatkan
Ajomatkan laatu riippuu useista tekijöistä,
mukaan lukien rakennuksen korkeus, hissin
nopeus ja tilavuus. Schindler 6500:n uusi
koneisto- ja vetohihnakokoonpano mahdollistaa
kaikkien näiden tekijöiden maksimoinnin ja
optimoi samalla käyttökokemuksen. Se mahdollis-
taa korkeammat rakennukset (nostokorkeus jopa
150 metriä), suuremmat nopeudet (jopa 3 metriä
sekunnissa) ja suuremmat kuormitukset (jopa
2500 kg). Toisaalta se vähentää melua ja värähte-
lyä ja – mikä kaikkein tärkeintä – parantaa
mukavuutta.
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MODMOD overlayoverlay –– vaiheittaiseenvaiheittaiseen modernisointiinmodernisointiin

Perinteisten ohjausjärjestelmien ohella Schindler tarjoaa ainutlaatuisen
PORT-teknologian, mullistavan liikenteenohjausjärjestelmän,
joka vie ihmiset päämääräänsä nopeammin kuin mikään muu hissin
ohjausjärjestelmä vähentämällä välipysähdysten määrää.

PORPORT-T-teknologiateknologia

Suorituskyky
Teknisesti erittäin kehittynyt ohjelma valvoo
tehokasta logiikkaohjelmaa, joka optimoi
systemaattisesti hissin käsittelemän liikennevirran.
Järjestelmässä käytetään älykkäästi suunniteltua
algoritmia, jonka avulla hallitaan monimutkaisia
liikennemalleja, jotka muuttuvat jatkuvasti päivän
aikana.

Hissin kulunvalvonta
Pääsyn valvonta rakennukseesi ei ole koskaan
ollut helpompaa.

Hissin liikenteenhallinta
Järjestelmä tarjoaa enemmän toimintoja, joiden
avulla hallitset tehokkaammin liikennevirtaa
rakennuksesi sisäpuolella.

Hätäevakuointi
PORT-teknologia mahdollistaa tehokkaamman
valvonnan hätätilanteissa.

Personointi
PORT-teknologia voidaan ohjelmoida täyttämään
matkustajien yksilölliset liikkuvuustarpeet.

Energiansäästövaihtoehto
ECO-tilan avulla säästetään huomattavasti
energiaa kytkemällä käyttämättömät hissit
valmiustilaan ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Schindler MOD Overlay -ohjaimeen on yhdistetty kaikki
olemassa olevat ohjaimet tyypistä riippumatta ja se
mahdollistaa olemassa olevan hissiryhmän suorituskyvyn
huomattavan tehostamisen, kun se on yhdistetty

PORT-teknologiaan. MOD Overlay mahdollistaa yksittäisten
hissien erottamisen hissiryhmästä modernisointitöiden
ajaksi – vähentämättä kokonaisjärjestelmän suorituskykyä
tai aiheuttamatta haittaa matkustajille.
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Energiatehokkuusluokat

Hissiteknologia ei koskaan seiso paikoillaan. Schindler 6500 käyttää energiaa
tehokkaammin kuin aiemmin oli mahdollista ja sen energiankulutus on jopa
30 % pienempi kuin vastaavilla hisseillä, joiden teknologia on vanhentunut.
Tämä on suuri uutinen rakennuksesi käyttökustannusten sekä ympäristön
kannalta.

VihrVihreääeää liikkuvuuttaliikkuvuutta

Puhdas koneistoteknologia
Verrattuna edelliseen vastaavaan hissisukupolveen Schindler
6500 säästää energiaa jopa 30 %. Tämän valtavan harp-
pauksen tehokkuudessa mahdollistavat uudet teknologiat
kuten erittäin tehokas regeneratiivinen ohjaus. Puhtaan
Power Factor 1 -ohjauksen ansiosta koneisto kykenee jopa
tuottamaan energiaa, joka voidaan syöttää heti takaisin
sähköverkkoon.

-30%

20x

-50%

LED-valaistus
LED-valot kestävät käytössä erittäin pitkään, jopa 20 kertaa
pidempään kuin tavalliset hehkulamput ja kuluttavat samalla
vähemmän energiaa; loistava ratkaisu matkustajille ja
ympäristölle.

Optimoitu moottori ja kannatushihnat
Moottori- ja kannatushihnateknologiaa on parannettu
eniten viime vuosien aikana. Schindler 6500:n uusi ratkaisu
on jopa 50 % kevyempi kuin edeltäjänsä ja siinä käytetään
vähemmän tai ei lainkaan voiteluaineita. Ja mikä on tulos?
Hyvä suorituskyky kompaktissa koossa yhdistettynä erittäin
suureen energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuus ja vihreän rakentamisen edut
Kaikkialla maailmassa rakennukset arvioidaan energiatehok-
kuuden perusteella. Tässä yhteydessä huomio keskittyy
myös hissien suorituskykyyn. Koska Schindler 6500:lla on
A-luokitus ja siihen on tehty kaikki yllä esitetyt energiansääs-
töön liittyvät parannukset, emme ainoastaan saavuta hyvää
energiatehokkuusluokitusta, kuten VDI:n energiamerkki,
vaan myös autamme sinua vihreän rakennuksen sertifikaatin
saamisessa.

energiankulutuksesta

kauemmin kuin
tavalliset hehkulamput

koneiston ja
kannatushihnojen
painosta

jopa
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EnemmänEnemmän älykkyyttäälykkyyttä –– vähemmänvähemmän ympäristövaikutuksia.ympäristövaikutuksia.

Innovatiivinen koneistoteknologia säästää energiaa
− Vaihteeton koneisto takaa tasaisen ajomukavuuden.
− Tehokas moottori mahdollistaa suoran voimansiirron, mikä
estää tehon laskun, ja valinnainen kestomagneettimalli
optimoi energian talteenoton.
− Tasainen käynnistys ilman virtapiikkiä takaa sen, että matala
energiankulutuksen taso saavutetaan nopeasti.
− Taajuusmuuttaja on varustettu valmiustilalla ja lisävarusteena
jarrutusenergian talteenotto.
− Hissi on ympäristöystävällinen, koska voiteluun ei tarvita öljyä.
− Hissi on kompakti, kevyt ja kestävä rakenteeltaan, mikä
optimoi materiaalien käytön ja pidentää hissin elinkaarta.

Tehokkuuden hallinta
− Hissikorin valot ja ilmastointi kytketään valmiustilaan, kun
hissiä ei käytetä.
− Hissikorin ohjauspaneeli ja tason kerrososoittimet toimivat
vähän virtaa kuluttavilla LED-valoilla.
− Moniväyläinen ohjausarkkitehtuuri vähentää kaapelointeja,
materiaaleja ja jätettä.
− Alaskoonta- ja täyskoontaohjaus varmistavat tehokkaan
matkustajien kuljetuksen.
− Lisävarusteena: erittäin tehokas Schindler PORT-teknologia.

Optimoitu hissikorin ja kuilun käyttö
− Tehokkaan suunnittelun ansiosta saadaan tilavampi hissikori
samoilla kuilumitoilla.
− Hissin valaistus on varustettu energiaa säästävillä LED-valoilla.
− Keskitetty ohjausjärjestelmä vähentää mekaanista kitkaa ja
energiankulutusta.
− Ovikoneisto on varustettu valmiustilalla, mikä takaa
turvallisuuden ja energiansäästön.
− Vastapaino on lyijytön.

Schindler pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja
energiatehokkaita rakennuksia. Uuden sukupolven
Schindler 6500 -henkilöhissi on käyttövalmis hissi, jossa
kaikki osat on täydellisesti mukautettu. Schindler on
parantanut tuotteidensa ekologista suorituskykyä yli 50 %
viime vuosikymmenen aikana. Ekologisesti vastuullinen
tuotanto ja materiaalien käyttö, räätälöity suunnittelu,
nopea asennus ja vaivaton huolto tekevät järjestelmästä
täydellisen.
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SuosikkimallimmeSuosikkimallimme antavatantavat
sinullesinulle käsityksenkäsityksen siitä,siitä,
mikämikä onon mahdollistamahdollista jaja
mitämitä voivoi helpostihelposti yhdistää.yhdistää.
JosJos haluathaluat ollaolla luovempi,luovempi,
voitvoit myösmyös suunnitellasuunnitella
omanoman korisi.korisi.

Luo tyyli ja ilme, josta pidät. Yhdistele värejä, materiaaleja, valaistusta,
peilejä, käsikaiteita ja hissipainikkeita saavuttaaksesi tunnelman,
joka sopii sekä ideoihisi että rakennukseesi. Valitse yksi neljästä
sisustusmallistostamme tai suunnittele hissi oman makusi mukaan.

MuotoilunMuotoilun vapauttavapautta

LisääLisää yksilöllisyyttäyksilöllisyyttä hissiinhissiin
“Navona”, “Times Square”, “Park Avenue” ja “Sunset
Boulevard” – neljä sisutusmallistoamme tarjoaa laajan
valikoiman sisustusvaihtoehtoja. Valitse arkkitehtoniseen
konseptiisi ja ideoihisi sopiva malli. Luo ainutlaatuinen
matkustuskokemus raikkailla väreillä, tunnusomaisilla
kuvioilla ja laadukkailla materiaaleilla.

Tarkemmat tiedot neljästä sisutusmallistostamme löydät
erillisestä sisustusesitteestämme.

Navona – toiminnallinen ja kestävä
Tee korista selkeä ja mukava tällä vankalla sisustusmallistolla.
Raikkaat värit, kontrastia tuova takaseinä, kolme erilaista
lattiavaihtoehtoa tai oma lattiavaihtoehtosi tekevät Navonasta
oikean valinnan asuinympäristöön. Navona-sisustus edustaa
kestävää toiminnallisuutta juuri siellä, missä sitä tarvitaan.

Times Square – moderni ja monipuolinen
Määritä nykyaikainen ilmeesi. Valitse lämpimiä tai viileitä
värejä luodaksesi raikkaan ilmeen tai yhdistä eri vaihtoehtoja
lisätäksesi kontrastia ja syvyyttä. Valitse korivaihtoehto ilman
sisustusta oman tyylisi ja makusi luomiseen. Times Square
täydentää mitä tahansa julkista, liike- tai asuinrakennusta
tunnusomaisilla ominaisuuksillaan.

Park Avenue – hienostunut ja elegantti
Löydä taustamaalattujen lasiseinien puhdas eleganssi tai
valitse puulaminaatti luodaksesi nykyaikaisen tunnelman.
Valinnainen wave-malli, pyöristetty kulma katosta takasei-
nään, tekee koristasi ainutlaatuisen. Metallisen lasimalliston
kullan tai hopean hohto tai harjattu pronssi tai satiinihar-
maa viimeistely ruostumattomassa teräksessä antaa lisää
näyttävyyttä. Yhteen sovitettu valaistus täydentää hissin
tyylikkään ilmeen – ihanteellinen edustaviin rakennuksiin
kuten luksusasuintaloihin, hotelleihin ja toimistoihin.

Sunset Boulevard – inspiroiva ja luonteikas
Tähtää korkealle herättääksesi matkustajien mielenkiinnon
korkealuokkaisissa tiloissa kuten hotelleissa, klubeilla ja
ravintoloissa. Huippuluokan materiaalien, kiehtovien kuosien
ja eloisien liukuvärien yhdistelmä tekee korista ainutlaatuisen.
Valaistus- ja kattokonseptit luovat hurmaavan ilmapiirin. Tee
hissistä näyttämösi.

Huomaa
Erittelyt, vaihtoehdot ja värit saattavat muuttua. Tässä esitteessä kuvatut
hissikorit ja vaihtoehdot ovat vain esimerkkejä. Esitteen mallit saattavat
poiketa alkuperäisistä väreistä ja malleista.
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Sunset Boulevard, digitaaliprintti
satiinilasilla
Katto: ruostumaton teräs, Luzern harjattu
Seinät: New Yorkin auringonlasku
Lattia: musta graniittijäljitelmä
Valaistus: LED, viiva
Korin ohjauspaneeli: Linea Vetro

Times Square lasiseinillä
Katto: ruostumaton teräs, Luzern harjattu
Seinät: lasipaneelit
Lattia: musta graniittijäljitelmä
Valaistus: LED, epäsuora
Kehyksen viimeistely: Luzern harjattu
Korin ohjauspaneeli: Linea 100

Ylitä odotukset.
Siirry muotoilun ytimeen.

Anna hissille omaleimainen ilme
Luo rakennukseesi yhtenäinen ilme sovittamalla hissi talosi
arkkitehtuuriin. Aloita yhdestä Schindler 6500:n suosikki-
mallista ja luo juuri se tunnelma, jonka haluat. Lisää yhteen
sointuvat värit ja valaistusvaihtoehdot tai paranna turvalli-
suudentunnetta käyttämällä lasielementtejä. Mahdollisuu-
det ovat lähes rajoittamattomat, koska voit lisätä sisustuk-
seen painoa jopa 50 % nimelliskantavuudesta laskettuna.

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

Lasiovet ja -seinät
Lisää koriisi silmiä hivelevää läpinäkyvyyttä. Valitse laajasta
lasiovien valikoimasta sinulle sopivat. Lasipaneelit voidaan
asentaa joko korien taka- tai sivuseiniin näkyvyyden ja
turvallisuuden maksimoimiseksi tai ne voidaan yhdistää
Times Square, Park Avenue ja Sunset Boulevard -mallistojen
muiden sisustusmateriaalien kanssa. Lasiseinien kehyksiä
on saatavana kolmena eri viimeistelyvaihtoehtona.

Tarkemmat tiedot taustamaalatusta lasista, lasivaihtoeh-
doista ja digitaaliprintistä löytyvät erillisestä sisustusesittees-
tämme.

Digitaaliprintti ruostumattomalle teräkselle
Voit luoda tunnelmaa väreillä, mutta myös silmiä hivelevillä
ruostumattomalle teräkselle painetuilla kuoseilla. Valitse
selkeät geometriset muodot tai rohkeat orgaaniset mallit.
Valitse ruostumaton teräs, jonka kauneutta on korostettu
pronssin tai harmaan hohdolla. Oli korisi minkä kokoinen
tahansa, digitaaliset koristekuosit näyttävät aina upeilta.

Digitaaliprintti satiinilasille
Satiinilasi korostaa upeita ja intensiivisiä värejä lisäten
eleganttia tunnelmaa. Tunnelmallisista sinipunaisista
lämpimiin harmaan ja beigen sävyihin: tämän avulla voit
luoda kiehtovan tunnelman ja unohtumattoman matkus-
tuskokemuksen.
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Toimisto- ja liikerakennukset
Schindler 6500 soveltuu täydellisesti vilkkaasti liikennöityihin
ympäristöihin. Lisäksi se on helppo asentaa myös useamman
hissin ryhmäksi. Se on saatavana myös lasikorilla varustettuna,
mikä tarjoaa matkustajille panoraamanäkymän. PORT-teknologial-
la varustettuna Schindler 6500:sta tulee erittäin tehokas liikku-
vuusjärjestelmä toimistoon ja liikerakennuksiin.
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Täydellinen ilme sopivilla lisävarusteilla.
Ohjauspaneelit ja lisävarusteet.

Varusta hissisi tyylikkäästi
Ohjauspaneelimme ja lisävarusteemme kuten käsikaiteet,
peilit ja valaistus sopivat yhteen valitsemasi sisustuksen
kanssa ja antavat hissillesi viimeisen silauksen – pienintä
yksityiskohtaa myöten.

Tutustu erilliseen sisustusesitteemme, jossa on kuvattuna
eri vaihtoehtoja ja lisävarusteita.

Ohjauspaneelit
Tee hissistäsi helppokäyttöinen kaikille matkustajille.
Energiatehokkaat ohjauspaneelit valmistetaan laadukkaista
materiaaleista korkealuokkaisesti pintakäsittelyinä. Vaihto-
ehtoisesti on saatavissa elegantti, kokonaan lasista
valmistettu korin ja tason ohjauspaneeli, jotka antaa
viimeistellyn ilmeen hissin sisustukselle. Korkearesoluutioi-
set ja helppolukuiset kerrososoittimet lisäävät hissimatkan
nautittavuutta.

Peilit
Peilit luovat aina erityistä tilantuntua huoneisiin ja raken-
nuksiin. Voit lisätä hissisi houkuttelevuutta ja syvyyttä
varustamalla yhden sivuseinän tai takaseinän täyskorkealla
tai puolikorkealla turvalasipeilillä.

Käsikaiteet
Vaikka hissisi kulkee tasaisesti, käsikaiteet luovat turvallisuu-
den tunnetta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut
käsikaiteet sopivat korin sisustukseen ja muotoihin ja ne
voidaan asentaa sivu- ja takaseinille. Valaistut käsikaiteet ja
jalkalistat täydentävät korin yleistunnelmaa.

Valaistus
Valikoima erilaisia valaistusvaihtoehtoja antaa mahdollisuu-
den lisätä oikean tunnelman hissiisi – voit valita lämpimästä
spottivalosta ympäristön epäsuoraan valaisuun. Voit valita
valaistusratkaisun yhdestä sisustusmallistostamme tai
räätälöidä mieleisesi valaistuksen.
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Selkeyttä suunnittelusta käyttöön
Luotettava kumppani rakennuksesi
koko elinkaaren ajan

Sinä visioit, me analysoimme, suunnittelemme, muotoi-
lemme ja tarjoamme valikoiman mahdollisia ratkaisuja
rakennukseesi. Yhdessä ennakoimme tulevaa ja varmis-
tamme, että rakennuksesi toimii tehokkaasti tänään ja
tulevaisuudessa. Pyrimme aina toimittamaan optimaaliset
kuljetusratkaisut, joiden energiatehokkuus on optimaali-
nen: älykästä liikkuvuutta matkustajien ja ympäristön
kannalta.

Jotta rakennusprojekti saataisiin valmiiksi ajoissa ja se
pysyisi budjetin rajoissa, monen asian täytyy osua
kohdalleen. Vastaamme kaikesta, mikä liittyy hisseihin ja
liukuportaisiin. Asiantuntevat projektipäällikkömme
työskentelevät samaan tahtiin projektisi ja työmaajohdon
kanssa; näin varmistamme menestyksekkään yhteistyön.

ToToteutusteutus tarpeidentarpeiden
mukaanmukaan

SinunSinun työtäsityötäsi
helpottavahelpottava valintavalinta



17Schindler 6500

Asennuslaatu on avain ihmisten ja tavaroiden luotetta-
vaan ja vaivattomaan liikkuvuuteen. Korkean tietotaidon
omaavat asennustiimimme ymmärtävät tarpeesi ja
odotuksesi ja toteuttavat ammattitaitoisesti optimaali-
sen liikkuvuusratkaisun rakennukseesi. Ainutlaatuinen
”Schindlerin hyväksymis- ja tarkastusstandardi” varmis-
taa, että täytämme turvallisuuden ja laadun korkeimmat
standardit: asiantuntemusta, johon voit luottaa.

Tehokas ja toiminnassa, aina – se on tavoitteemme. Ei
suunnittelemattomia huoltoja, ei yllätyksiä; me pysymme
samassa rytmissä rakennuksen kanssa ja toimitamme
jatkuvasti saumatonta liikkuvuutta. Huoltoasentajamme
ennakoivat ennakoimattoman ja ovat valmiudessa kellon
ympäri, lähellä sinua ja kautta maailman: huolto, joka
takaa saumattoman liikkuvuuden.

LiikkuvuudenLiikkuvuuden
varmistaminenvarmistaminen

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

Schindler tarjoaa urbaaniin liikkuvuuteen hissejä, liukuportaita ja niihin liittyviä
palveluita, jotka on suunniteltu tehokkaiksi ja kestäviksi. Schindler on mukana
rakennusten kehitysvaiheissa suunnittelusta ja rakentamisesta päivittäiseen
käyttöön asti, mikä turvaa laitteiden elinaikaisen arvon.

Tarjoamme urbaania liikkuvuutta
1. kerroksesta pilvenpiirtäjiin.

TeTehokkaathokkaat tuotteettuotteet
Tarjoamme kattavalla hissi- ja liukuporrasvalikoimallamme
liikkuvuusratkaisuja kaikentyyppisiin rakennuksiin – aina varustet-
tuina uusimmalla energia- ja kuljetustehokkaalla teknologialla.
Käyttökohteitamme ovat:
– pienemmät asuin- ja toimistorakennukset
– liiketalot, kauppakeskukset
– sairaalat ja julkiset rakennukset
– julkisen liikenteen ympäristöt
– korkeat rakennukset
– risteilyalukset.

KaKattavaattavaa suunnitteluasuunnittelua
Jotta pystymme täyttämään räätälöidyt kuljetustarpeet ja
valitsemaan oikeat liikkuvuusratkaisut, suunnittelumme sisältää
enemmän kuin vain täydellisen sopivuuden asennuskohteeseen.
Schindlerillä suunnittelu alkaa liikenneanalyysillä ja simuloinnilla
optimaalisen ratkaisun määrittämiseksi. Me Schindlerillä tarjoam-
me asiantuntemuksen ja työkalut räätälöityä suunnittelua varten:
– liikenneanalyysi ja simulointi ennen asennusta
– täydellisen sopivuuden ja ratkaisun määritys
– älykkään liikenteenhallinnan suunnittelu.
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KeKestävästävä käytössäkäytössä
Schindler takaa laitteiden tehokkaan ja kestävän käytön päivästä
toiseen seuraavien palvelujen ansiosta:
– maailmanlaajuinen huoltoasentajien verkosto
– varaosien saatavuus ja nopea toimitus
– nopeasti vastaava puhelinpalvelu
– sähköisen etävalvonnan diagnosointityökalut.

JohtavaJohtava teknologiateknologia
Edistys edellyttää innovaatiota. Kehitämme jatkuvasti uusia
tuotteita ja ominaisuuksia, jotka on helppo integroida järjestel-
määsi, asettaaksemme korkeat standardit ja lisätäksemme tehok-
kuutta. Käänteentekevää kehitystä:
– PORT: rakennuksen kulunvalvonta ja kulunohjaus
– Schindler ID: matkustajien tunnistus
– E-Vision: hissin viihde- ja tiedotusjärjestelmä
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Lisätietoja Schindler-tuotteista.

Lue koodi matkapuhelimellasi
maksuttoman QR-koodin
skannausohjelman avulla. Se on joko
esiasennettu puhelimeesi tai voit
ladata sen helposti veloituksetta.

Oikean päätöksen tekeminen ei ole
koskaan ollut näin helppoa.
Olemme iloisia ollessamme osa sitä.

Schindler Oy
Spelttitie 8
00680 Helsinki

Puhelin: 09 756 730
S-posti: schindler@fi.schindler.com

www.schindler.fi


