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We Elevate





We Elevate… Offices 

Ascensoarele și scările noastre rulante 
funcționează cu eficiență maximă în 
timpul orelor de trafic intens. Când 
traficul se reduce, se reduce și 
consumul de energie. Tehnologia 
noastră oferă performanță fără 
pierderi, oferind, de asemenea, 
flexibilitate în design, dimensiunile 
cabinei și opțiuni de control. 
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Siguranța, confortul și mobilitatea 
locatarilor dvs. sunt angajamentul 
nostru față de dvs.

Gestionarea traficului de clădiri.  O mobilitate 
eficientă și lină într-o clădire comercială este o 
provocare - și o necesitate! Mai ales în timpul traficului 
intens, traficului scăzut și la orele prânzului. Ultima 
generație a sistemului nostru de control al destinației, 
PORT Technology revoluționează știința optimizării 
fluxurilor de trafic prin toate tipurile și dimensiunile de 
clădiri comerciale, oferind în același timp servicii 
personalizate și controlul accesului.

Vizualizarea traficului. Instrumentul nostru 
TrafficVision simulează modelele de trafic din clădire cu 
mult înainte de începerea construcției. Identifică 
blocajele, astfel încât să le putem rezolva. De asemenea, 
ajută la optimizarea capacității de manipulare și la 
reducerea timpilor de așteptare.

Clădiri verzi. Sistemul de control al destinației PORT, 
extrem de eficient, scoate un ascensor dintr-un grup 
care este în modul de veghe în timpul perioadelor de 
trafic redus, cu repornire rapidă. Sistemele noastre de 
acționare regenerative alimentează electricitatea înapoi 
la rețeaua clădirii fără distorsiuni armonice. În 
combinație cu gestionarea deșeurilor în timpul instalării, 
sistemele noastre pot contribui în mod substanțial în 
obținerea certificării de construcție ecologică de către 
clienții dvs. Schindler a înregistrat Declarații privind 
produsul de mediu (EPD) la „Sistemul internațional 
EPD®” pentru toate liniile majore de ascensoare, 
făcând un pas important în continuare în evaluarea 
performanței de mediu a produselor noastre, subliniind 
eforturile noastre continue către soluții durabile.

Potrivire perfectă. Opțiuni de design interior standard 
și complet flexibile pentru a satisface toate cerințele 
clădirii.
 
Soluția potrivită. Ascensoare pentru pasageri, mărfuri 
și servicii speciale în toate scopurile.
 
Sisteme de control de acces. Pentru clădirile de 
birouri cu mai mulți locatari ce utilizează mai multe 
etaje, inclusiv opțiunea mâini libere cu carduri-cheie / 
ecusoane de identificare a utilizatorului. 

Controlul destinației. Controlul destinației PORT 
pentru gestionarea eficientă a tranzitului.
 
Tehnologie de acționare inovatoare. Tehnologia 
noastră de acționare inovatoare, regenerabilă este 
concepută pentru a reduce consumul de energie din 
timpul deplasării cu 30% în comparație cu orice altă 
tehnologie convențională disponibilă.

Disponibilitate. Service disponibil 24/7 prin 
intermediul rețelei noastre extinse de call center. 

Funcționare de încredere. Servicii de întreținere 
adaptate nevoilor clienților.

Modernizare fără griji. De la înlocuirile complete, cu 
o adaptare minimă a clădirii, la modernizarea pe etape 
adaptate, asigurăm capacitatea maximă de trafic cu 
perturbări minime în timpul lucrărilor de modernizare.

Ascensoarele și scările noastre rulante livrează 
pasagerii la birourile lor în condiții de 
siguranță, în liniște, eficient și confortabil, 
ceea ce chiriașii dvs. pot considera a fi de la 
sine înțeles.

Ascensoare EN 81-72 Conformitate în caz de incendiu

EN 81-71 Rezistență la vandalism 

EN 81-70 Acces persoane cu dizabilități 

EN 81-20/50 Cerințe de siguranță pentru construcție 

Respectare coduri
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“Am evoluat de la un o clădire art-deco cu șase etaje, la o 
clădire turn de 46 de etaje cu vitrine. Știam că Schindler are 
ascensoare suficient de inteligente pentru a-și asuma această 
transformare și a ne menține funcționând fără probleme și 
eficient. Ne facem mai puține griji pentru aglomerație, avem 
deplasări mai rapide și, ca bonus, aceste ascensoare 
economisesc și energie. ”
Brian Schwagerl, Vicepreședinte; Real Estate and Facility Planning, Hearst

“Noul nostru sediu din Paris a trebuit să fie 
reinventat ca o clădire de birouri moderne, cu 
tehnologie de ultimă generație și un aspect 
premium. Cu sistemul de identificare personalizat 
al lui Schindler, am ajuns la un nivel mai sus. “
Thierry Osmont, Director Tehnic, Le Macif



Produse și pachete 
Adaptare pentru clădiri de birouri 

Modernizare Schindler

Vrei să optimizezi mobilitatea în clădirea ta 
Oferim soluții moderne și flexibile pentru a înlocui 
ascensorul existent.
- Schindler 3000 Plus
- Schindler 5000 Plus
- Schindler 7000 Plus
- Modernizare pe etape

Pachete noastre recomandate

Pachetul Schindler Pentru Clădiri de Birouri 
Adăugați un plus de confort, viteză și mai mult control 
clădirii dvs. echipându-vă ascensorul cu acest pachet.

Pachetul Schindler “Easy Access” 
Ascensoarele noastre vă oferă mobilitate accesibilă, 
pentru pasagerii cu sau fără dizabilități.

Pachetul Schindler Rezistent la Deteriorare 
Cu o rezistență crescută la daune, vom asigura o 
rezistență suplimentară, durabilitate și protecție pentru 
ascensoarele tale.

Schindler 3000
Ascensorul nostru de persoane cu o flexibilitate deosebită 
pentru clădiri rezidențiale și comerciale de dimensiuni medii 

Schindler 5000
Ascensorul nostru de persoane pentru clădiri comerciale 
mari cu performanțe ridicate și flexibilitate unică în 
proiectare.

Schindler 7000
Soluția noastră cea mai inteligentă pentru clădiri înalte

Capacitate 320 - 2600 kg 

Înălțime cursă până la 150 m 

Stații Max 50 stații 

Viteză  1.0 - 3.0 m/s

Sistem acționare  Soluție cu sau fără camera mașinii, fără 
angrenaj, ecologic

Capacitate 800 - 5000 kg

Înălțime cursă până la 500 m 

Stații Max 150 stații 

Viteză  2.5 - 10.0 m/s

Sistem acționare  Soluție cu camera mașinii, fără angrenaj, 
ecologic

Capacitate 320 - 1350 kg

Înălțime cursă până la 70 m

Stații Max 24 stații 

Viteză  1.0 - 1.75 m/s

Sistem acționare  Soluție cu sau fără camera mașinii, fără 
angrenaj, ecologic
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Schindler 5000

Schindler 3000 Schindler 5000

Schindler 7000
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www.schindler.com/plan

Serviciul Schindler Plan & Design
Creați configurația ascensorului dvs.
în câteva minute 

Instrumentul nostru online de planificare ușurează găsirea configurației
potrivite pentru clădirea dvs. Schindler Plan & Design vă ajută să pregătiți
specificațiile chiar din etapele incipiente ale ciclului de viață al clădirii dvs.

Din numai câteva clickuri, vă oferim recomandări, specificații complexe de 
produs 
și desene care detaliază configurațiile. Descărcați pur și simplu datele 
direct din proiectul dvs. în format .DWG sau .PDF

Soluția poate fi integrată în standardele BIM (Building Information Modelling), 
Iar Project Cloud vă ajută să împărtășiți proiectul cu noi. 

Această publicație este numai pentru scopuri informative generale și ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a 
modifica serviciile, designul și specificațiile produsului. Nici o afirmație inclusă în această publicație nu trebuie 
interpretată ca o garanție sau o condiție, exprimată sau implicită, privind orice serviciu sau produs, specificațiile sale, 
adecvarea sa pentru un anumit scop, vandabilitatea, calitatea sa, sau ca un termen sau o condiție a vreunui contract 
de servicii sau de cumpărare pentru produsele sau serviciile incluse în această publicație. Pot exista diferențe minore 
între culorile tipărite și culorile reale.


