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We Elevate





We Elevate… Residential properties 

Dezvoltatorii și proprietarii de 
proprietăți rezidențiale pot conta 
întotdeauna pe Schindler pentru un 
transport elegant, care este sigur, 
durabil și extrem de eficient. Cu 
iluminat, accesorii și culori care să se 
potrivească cu arhitectura clădirii, 
asigurăm mobilitate premium atât 
pentru proprietari sau administratori, 
cât și pentru rezidenți.
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Ascensoarele pentru clădiri 
rezidențiale Schindler  –
bun venit acasă!

Potrivire perfectă. Rezidenții sunt barometrul de 
performanța pentru ascensoarele din orice clădire 
rezidențială. Schindler vă ajută să planificați capacitatea 
de utilizarea reală, asigurându-se că rezidenții nu 
întâmpină timpi de așteptare inutili.

Ușor de planificat. Planificați o nouă dezvoltare sau 
modernizați o clădire existentă? Experții Schindler vă pot 
ajuta să găsiți cea mai bună soluție tehnică și de design 
pentru dvs. și locatarii dvs. Și cu instrumentul nostru 
Plan & Design, puteți pregăti singuri toate configurațiile 
inițiale - când și unde doriți.

Îndeplinirea standardelor - și stabilirea altora noi.  
Îmbunătățirea eficienței energetice este esențială pentru 
a reduce impactul asupra mediului al ascensoarelor și al 
clădirilor pe care le deservesc. Funcțiile ecologice, cum 
ar fi unitatea generativă, iluminarea cu LED și modul 
stand-by în timp ce nu sunt utilizate reprezintă 
standardul pentru a reduce consumul total de energie, 
obținând cele mai bune clase în ceea ce privește 
eficiența energetică. Pentru a oferi o perspectivă privind 
performanța ecologică a ascensoarelor noastre de-a 
lungul vieții, oferim Declarații privind produsul de mediu 
(EPD). Schindler a înregistrat EPD-uri la „Sistemul 
internațional EPD®” pentru toate liniile majore de 
produse pentru ascensoare, făcând un pas important în 
evaluarea performanței de mediu a produselor noastre, 
subliniind eforturile noastre continue către soluții 
durabile.

Funcționare silențioasă. Ascensoarele elvețiene sunt 
proiectate pentru o calitate excelentă a deplasării și 
zgomot redus la minim. Pentru rezidenții dvs., aceasta 
înseamnă mobilitate perfectă, fără reclamații – nici 
măcar din apartamentele de lângă ascensor. .  

Pentru toate tipurile de utilizări. Soluții standard 
sau personalizate pentru clădiri înalte sau cu mai puține 
etaje, cu interioare predefinite sau customizate.

Mobilitate accesibilă pentru toți. Ascensoarele 
noastre fără bariere oferă accesibilitate pentru persoane 
cu sau fără dizabilități

La dispoziția dvs. Sprijin acordat pentru configurații, 
planificarea capacității simulări de trafic, incluzând 
calcularea consumului energiei. 

Funcționare de încredere. Servicii de întreținere cu 
opțiuni pentru clădiri de toate dimensiunile. 

Spațiu optimizat. Parametrii puțului liftului și ai 
spațiului de siguranță îndeplinesc cerințele arhitecturale 
moderne, la care se adaugă o întreagă gamă de soluții 
fără camera mașinii. 

Disponibilitate. Serviciu de call center și mentenanță 
24/7 la cerere.

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.

O întâmpinare personală. Primele impresii contează. 
Ascensoarele noastre duc pasagerii în casele lor în 
siguranță, liniște, eficiență și confort - o plăcere 
zilnică pe care locatarii dvs. se pot baza.

Elevators EN 81-72 Ascensoare de pompieri 

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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“În timpul modernizării ascensoarelor de pe Avenue 
d’Aire 46-48 din Geneva, Schindler a instalat o linie 
telefonică dedicată locatarilor. Aceasta a dus la timp 
de așteptare mai scurt, deplasări fără probleme, 
materiale excelente, într-un cuvânt totul este 
minunat. Putem să ne bazăm întotdeauna pe 
expertiza inginerilor de vânzări Schindler.” ” 
Claude Boschung, Ingebat SA, arhitect și constructor



Produse și pachete 
Adaptate pentru funcționare 
rezidențială 

Schindler 1000
Ascensorul nostru de persoane pentru clădiri mici 
rezidențiale cu raport bun cost/eficiență 

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

Schindler 5000
Ascensorul nostru de persoane pentru clădiri comerciale 
sau rezidențiale înalte cu maxim de performanță și 
flexibilitate unică de design 

Schindler 7000
Soluția noastră cea mai inteligentă pentru clădiri înalte

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 Rezidențiale
Siguranță sporită, design plăcut, confortabil 

Pachetul Penthouse
Extra facilități, stil de viață luxos pentru orice 
apartament de tip penthouse 

Pachet Mobilitate
Pentru deplasări fără probleme și fără deteriorarea 
ascensorului 

Pachetul Schindler “Easy Access” 
Ascensoare care facilitează accesul tuturor, inclusiv al 
persoanelor cu dizabilități. 

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

Capacitate 450 - 480 - 630 kg

Înălțime cursă până la 30m 

Stații Max 10 stații

Viteză  0.63 - 1.0 m/s 

Opțiuni linii de 

decor

motor cu tracțiune fără angrenaj, ecologic, 
controlat în frecvență 

Capacitate 320-2600 kg

Înălțime cursă până la 150 m 

Stații Max 50 stații 

Viteză  1.0 - 3.0 m/s

Sistem acționare Cu sau fără camera mașinii, motor cu tracțiune 
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 Cu sau fără camera mașinii, motor cu tracțiune 
fără angrenaj, ecologic
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Schindler 5000

Schindler 1000 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.




