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We Elevate… Hotels 

Avem peste 100 de ani de 
experiență în livrarea ascensoarelor și 
scărilor rulante pentru hoteluri din 
toată lumea. Folosind tehnologie de 
ultimă oră, aducem un aspect 
proaspăt, siguranță sporită, 
divertisment în cabina ascensorului și 
performanță excepțională, care
se potrivesc nevoilor oaspeților și 
configurațiilor individuale ale 
hotelului.
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Mobilitate de primă clasă 
pentru oaspeții dvs.

Mobilitate fără întreruperi, confortabilă. Proiectate 
după standarde elvețiene de precizie, ascensoarele 
Schindler destinate hotelurilor asigură un transport rapid 
și fiabil oaspeților, punându-le la dispoziție diverse 
informații în drumul lor spre recepție, camere sau alte 
facilități din clădire. Călătoria spre excelență începe cu 
proiectarea configurației și selectarea combinației optime 
de produse. Tehnologia exclusivă oferă operare lină și 
silențioasă pentru cea mai confortabilă deplasare.

Soluții perfect adaptate. A proiecta sau a reconstrui 
un hotel pentru a răspunde atât nevoilor personalului, 
cât și a oaspeților este o provocare majoră. Noi vă 
putem ajuta. Sistemele noastre “infotainment” pot afișa 
capacitatea sălilor de întâlnire, iar sistemul de control 
acces oferit de tehnologia Schindler PORT pot rezerva 
anumite ascensoare pentru ocazii si oaspeți speciali. 
Adaptăm liniile de decor pentru a se potrivi atmosferei 
unice și stilului fiecărui hotel. Iar serviciile de întreținere 
sunt concepute pentru a îndeplini toate cerințele dvs., 
incluzând disponibilitatea tehnicienilor noștri zi și 
noapte pentru evenimente speciale și conferințe. 

Operare eficientă. Combinăm eficiența maximă în 
utilizare cu un consum minim de energie. Folosim cele 
mai noi tehnologii și întreținerea preventivă pentru a 
asigura funcționarea fiabilă.  Tehnologia de acționare 
regenerativă și iluminarea cu LED economisesc energia 
pentru o funcționare mai “verde”. Schindler a înregistrat 
declarațiile sale EDP în Sistemul Internațional EPD® 
pentru toate liniile mari de produse, făcând un pas 
important în evaluarea performanțelor de mediu ale 
produselor noastre, întărind eforturile noastre continue 
pentru soluții sustenabile.

Trafic sporit. Proiectarea configurațiilor și simulările de 
trafic asigură potrivirea perfectă a ascensoarelor la 
capacitatea hotelului. Și sistemul de control al 
destinației Schindler PORT asigură o eficiență deosebită 
și confort sporit pentru pasageri chiar și în momentele 
de trafic intens.

Design care se potrivește. Modele prestabilite sau 
complet personalizate pentru a completa arhitectura 
hotelului.   

Interior durabil. Potrivim interioare robuste, iar ușile 
noastre sunt proiectate pentru deschidere și închidere 
frecvente.

Sistem integrat. Sisteme de acces și informare pentru 
managementul hotelului si oaspeți (opțional).

Mobilitate exclusivă. Servicii de întreținere VIP și 
sisteme de control al accesului.

Performanță de încredere. Ascensoarele noastre 
sunt proiectate pentru utilizare în condiții de trafic 
mare.

Operare eficientă. Opțiuni de reducere a consumului 
de energie atât în stand-by, cât și în timpul funcționării. 

Modernizare fără probleme. De la înlocuirile 
complete, cu adaptare minimă la clădire, până la 
modernizarea în etape, perfect adaptată, asigurăm 
capacitate maximă de trafic cu perturbări minime în 
timpul lucrărilor de modernizare.

Ascensoarele și scările noastre rulante 
transportă oaspeții spre camerele lor în 
liniște, eficient și confortabil, putând fi 
proiectate în mod flexibil, pentru a adăuga 
valoare designului hotelului.

Elevators EN 81-72 Ascensoare de pompieri

EN 81-71 Ascensoare rezistente la acte de vandalism 

EN 81-70 Accesibilitate în ascensoare inclusiv pentru persoane cu handicap 

EN 81-20/50 Reguli de siguranță pentru construcția ascensoarelor

Conformități cu standardele
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“Schindler, pionier în mobilitatea vertical, 
ne-a ajutat în ascensiunea noastră.” 
Eduardo Corral, Director Management Torre Espacio, 
și Daniel Guillén, Departament Comunicare, Torre 
Sacyr y Vallehermoso

“Serviciile pe care le primim de la Schindler 
sunt la fel de bune ca cele pe care le 
oferim clienților noștri. Rapide, discrete și 
pline de solicitudine – în mod continuu.” ” 
Manager Relații Publice, Hotel Hyatt on the Bund, 
Shanghai 



Produse și opțiuni 
Adaptate pentru funcționarea în hoteluri

Modernizarea Schindler

Doriți să optimizați mobilitatea din clădirea dvs.?
Noi vă oferim soluții modern și flexibile de înlocuire a 
ascensoarelor existente. 
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus
– Schindler 7000 Plus
– Modernizare în etape

Pachete de servicii recomandate

Pachet rezidențial Schindler  
Siguranță adițonală, design deosebit, fără griji

Pachetul Schindler “Easy Access”  
Permiteți ascensoarelor noastre să vă ofere mobilitate 
accesibilă, pentru pasageri cu sau fără dizabilități. 

Pachetul Schindler pentru Deplasare
Pentru deplasări fără probleme și fără a deteriora 
ascensorul

Pachetul Schindler pentru Rezistență la Uzură
Cu o rezistență sporită la daune, asigurăm o rezistență 
suplimentară, durabilitate și protecție pentru 
ascensoarele noastre.

Schindler 3000 
Ascensorul nostru de persoane cu o deosebită flexibilitate 
pentru clădiri comerciale mai mici sau rezidențiale 

Schindler 5000 
Ascensorul nostru de persoane pentru clădiri comerciale 
și rezidențiale, de înaltă performanță și flexibilitate unică 
în proiectare

Schindler 7000 
Cea mai inteligentă soluție a noastră pentru clădirile dvs 
înalte.

Sarcină 320-2600kg

Înălțime cursă până la 150 m 

Stații  Max 50 stații 

Viteză  1.0 - 3.0 m/s

Sistem operare Soluție cu sau fără camera mașinii Tracțiune 
fără angrenaj, ecologică 

Sarcină 800 - 5000 kg

Înălțime cursă până la 500 m

Stații  Max 150 stații

Viteză  2.5 - 10.0 m/s

Sistem operare Soluție fără camera mașinii, tracțiune fără 
angrenaj, ecologică

Sarcină 320 - 1350kg kg

Înălțime cursă până la 70 m

Stații  Max 24 stații 

Viteză  1.0 - 1.75 m/s

Sistem operare Soluție cu sau fără camera mașinii Tracțiune 
fără angrenaj, ecologică 
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Schindler 5000

Schindler 3000 Schindler 3000

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.




