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Schindler 1000
Eenvoudig, betrouwbaar en compact

Schindler 1000 maakt uw vertikaal transport een-
voudig. Eenvoudig te kiezen, eenvoudig in te passen, 
eenvoudig te beheren en eenvoudig te gebruiken. 
Veilig, zeker, stijlvol en krachtig. Ontwikkeld om lage 
en middelhoge residentiële gebouwen comfortabel, 
geruisloos, efficiënt en met klasse te bedienen.

Schindler 1000 maakt deel uit van Schindler’s nieuwe 
productgamma, gebaseerd op modulaire platformen. 
Geschikt voor alle residentiële en commerciële gebou-
wen in het lage en middensegment en van elementaire 
tot de meest geavanceerde eisen, wereldwijd.

Hoofdkenmerken

Hefvermogen 450 - 630 kg

Hefhoogte Max. 30 m

Stopplaatsen Max. 10 

Snelheid 1,0 m/s 

Aandrijving Machinekamerloos, duurzame regeneratieve 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld

Groepsbesturing Max. 2 liften

Cabinetoegangen Eén- of tweezijdig

Interieur interieur designlijn met frisse wandkleuren en 
een brede keuze aan accesoires
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Waar voor uw geld
Zwitserse precisie, verleent 
meerwaarde aan uw gebouw.

Klaar voor de toekomst
Gereed voor communicatie met 
technologieën van de volgende 
generatie. 

Eenvoudigweg stijlvol
Een aantrekkelijke selectie van 
interieuropties en tableaus, voor een 
optimale match met uw gebouw.

Compact design
Minimale ruimte voor maximaal 
gebruik. 



Waar voor uw geld
Zwitserse precisie, verleent 
meerwaarde aan uw gebouw

Ecologisch in balans
Het verbeteren van energie-efficiëntie is essentieel om de milieu-impact 
van liften te verminderen en van de gebouwen waarin zij functioneren. 
Milieuvriendelijke functies als regeneratieve aandrijving, LED-verlichting 
en stand-by modus zijn standaard in alle Schindler 1000 liften, waarmee 
het hoogste energielabel A wordt bereikt volgens ISO 25745-2*. 

Om inzicht te geven in de ecologische prestaties van onze liften 
gedurende hun hele levenscyclus, verzorgen we Environmental Product 
Declarations (EPD). Schindler heeft EPD’s geregistreerd bij het “Interna-
tional EPD® System” voor alle belangrijke liftproductlijnen, een belang-
rijke stap verder in de beoordeling van de milieuprestaties van onze 
producten, wat onze voortdurende inspanningen voor duurzame oplos-
singen onderstreept.

Schindler 1000 is onderdeel van Schindler’s 
nieuwe productfamilie, een modulair platform 
van hoogwaardige componenten die nog 
soepeler, stiller en bedrijfszekerder presteren.  

Soepel in gebruik
Schindler 1000 is voorzien van een directe aandrijving met draagbanden 
(Suspension Traction Media), welke borg staat voor een efficiënt en 
langdurig gebruik. In combinatie met onze nieuwe, lichtgewicht cabine 
en verbeterde ophanging ervaren passagiers niet alleen een soepeler, 
maar ook een stiller ritverloop.

Innovatieve aandrijftechnologie
Regeneratieve aandrijftechnologie is de standaard binnen onze nieuwe 
modulaire productfamilie, inclusief Schindler 1000. Dit vermindert de 
benodigde energie voor liftbewegingen tot 30% ten opzichte van 
conventionele technologie.  

Kwaliteit door eenvoud
Schindler 1000’s gestandaardiseerde componenten en ontwikkelde 
configuraties verzekeren bedrijfszekere prestaties binnen de hoogste 
kwaliteitseisen. De voordelen hiervan ervaart u gedurende de gehele 
levenscyclus van uw lift: eenvoudige onderhoud, hoge beschikbaarheid 
en minimale verstoringen. 

*De classificatie refereert altijd aan een specifieke configuratie. Het type gebruik, hefvermo-
gen, klantspecifieke opties en omgevingscondities beïnvloeden de uiteindelijke classificatie.

Schindler 1000 Waar voor uw geld4





Klaar voor de toekomst
Schindler liften, ontworpen voor 
technologieën van de volgende generatie 

Profiteer van onze tools, oplossingen en nieuwste innovaties 
die u werk uit handen nemen tijdens de volledige 
productlevenscyclus van uw lift. Onze liften zijn ontworpen 
om de nieuwste én toekomstige technologieën toe te 
passen, van planning tot eindgebruik.

Plan & Design online
Met slechts enkele muisklikken kunt u de juiste lift voor uw gebouw 
inplannen. Onze online Plan & Design tool helpt u met aanbevelingen, 
uitgebreide productspecificaties en gedetailleerde ontwerptekeningen, 
welke geschikt zijn voor de standaarden voor Building Information 
Modeling (BIM). Met onze Project Cloud deelt u eenvoudig uw projec-
ten met ons. 

Innovatie in installatie 
Schindler’s nieuwe INEX (Installation Excellence) montagemethode 
vereenvoudigt niet alleen de bouwkundige voorbereiding voor onze 
opdrachtgevers, het verbetert ook de veiligheid en de efficiëntie op de 
bouwplaats.

Gebruikerservaring op een hoger niveau
Schindler Ahead DoorShow geeft informatie, advertenties en mede-
delingen weer op de liftdeuren. Passagiers voor een lift zullen niet meer 
wachten; zij worden vermaakt en geïnformeerd. Verander uw lift in een 
infotainment ervaring met Ahead Doorshow!

Smart service met digitale diensten
Al onze nieuwe liften zijn volledig klaar voor Schindler Ahead – ons IoT 
(Internet of Things) portfolio voor digitale diensten. Met Schindler Ahead 
zorgen wij ervoor dat onze klanten vol vertrouwen het digitale tijdperk 
binnenstappen. 

 – Maximale beschikbaarheid door Ahead Remote Monitoring  
Problemen worden online herkend en aangepakt vóór zij het normale 
gebruik kunnen beïnvloeden. Uitval wordt hiermee geminimaliseerd of 
zelfs geheel voorkomen. Schindler Ahead maximaliseert de beschikbaar-
heid door directe, nauwkeurige informatie.

– Real-time inzichten met Ahead ActionBoard 
Schindler Ahead ActionBoard voorziet in real time operationale, com-
merciële en prestatiegegevens, zodat eigenaren en beheerders een 
helder en actueel overzicht houden over hun lift- en roltrapportfolio. 
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Leer meer over 
Schindler Ahead
www.schindler.nl/ahead

Liften ontwerpen en inplannen in minuten 
met Schindler Plan & Design Tool

Real-time inzichten met Ahead ActionBoard 

Specificaties en door Schindler Plan & Design Tool 
gegenereerde output is compatible met Building 
Information Modeling (BIM) standards

Schindler Ahead DoorShow is onze nieuwe oplossing 
voor informatie en advertenties op uw liftdeuren
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Navona
Laminaat Siena Red

Navona
Laminaat Zurich White 

Eenvoudigweg stijlvol

Onze Navona designlijn biedt eenvoudige, maar verfijnde interieuropties. Een 
hoge mate van expressieve vrijheid met korte levertijden en lage kosten.

Ontwerp uw lift 
in minuten  

Ontdek ons brede scala aan mogelijkheden met de 
eenvoudig te gebruiken online configuratietool: 
www.schindler.nl/plan

Navona 
Functioneel en duurzaam
Helderheid en comfort in uw cabine met deze robuuste 
designlijn. Frisse kleuren, duurzame accessoires en de 
keuze uit vijf verschillende vloerafwerkingen maken 
Navona een uitstekende keuze voor residentiële 
toepassingen. De achter- en zijwanden zijn optioneel in 
roestvast staal verkrijgbaar.
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Navona

Verlichting: Round Spots 
Plafond: Gelakt Riga Grey 
Wanden: Roestvast Staal Lucerne Brushed 
Cabinetableau: Linea 100 
Plinten: Opliggend Aluminum Anodized 
Vloer: Rubber Speckled Black 
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Matrix display met rode LED´s, 
groot en eenvoudig afleesbaar, 
geïntegreerd in wit gelakt glas

Strak ontwerp. Stijlvol en 
functioneel roestvast staal 

Alarmknop

Noodverlichting

01 / 02



Onze bedieningstableaus en signaleringen 
zijn ergonomisch ontworpen voor intuïtief, 
eenvoudig en foutloos gebruik door 
passagiers. Linea 100 bevat energie-
zuinige, interactieve elementen en panelen 
voorzien van stijlvol, gehard veiligheidsglas.

Bedienings- en signaleringstableaus
Linea 100

01 Cabinetableau over volledige hoogte

02 Cabinetableau over halve hoogte

03 Cabinetableau over halve hoogte (EN:81-70)

04 Signaleringstableaus richting & positie

05 Naam / informatie paneel

06 Element met sleutelschakelaar(s) voor 
cabinetableau

07 Etagetableaus

08 Horizontaal cabinetableau (EN:81-70)

0403

05

080706
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Handleuningen ondersteunen het gevoel van 
veiligheid. Schindler handleuningen zijn vormge-
geven voor een naadloze aansluiting op onze 
cabine-interieurs, -vormen en -materialen en 
kunnen tegen zij- en achterwand worden beves-
tigd. Beschikbaar in gebogen, recht en recht met 
afgeronde uiteinden. 

Spiegels en handleuningen
Ruimtelijk en zeker

Spiegels vergroten het gevoel van ruimte, diepte 
en comfort in liften. Schindler 1000 liften 
kunnen worden voorzien van halfhoge spiegels 
uit veiligheidsglas op de zij- of achterwand van 
de cabine. 

01 Riga Grey*

02 Roestvast staal Lucerne Brushed

03 Roestvast staal Polished Mirror

*Riga Grey is niet beschikbaar voor de 
rechte handleuning.

01 02

03

Halve hoogte 
Gecentreerd

Halve hoogte
Gecentreerd

Navona
Spiegel: Halfhoge gecentreerde spiegel

Gebogen 
Riga Grey

Recht met afgeronde uiteinden
Roestvast staal Lucerne Brushed

Recht 
Roestvast staal Polished Mirror

Achterwand Zijwand

Spiegels

De leuningen kunnen in verschillen-
de combinaties gemonteerd 
worden op zij- en achterwanden.  
Verschillende vormen kunnen 
worden gekozen aan de hand van 
uw voorkeur. 

Recht, recht met afgeronde 
uiteinden of gebogen.

Handleuningen
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Etagedeuren 
Voor een stijlvolle toegang

De uitstraling van uw lift bepaalt in hoge mate het 
gevoel van uw gebruikers of huurders over het 
totale aanzien van uw gebouw. We bieden u een 
uitgebreid scala aan materialen en kleuren om het 
beste in uw gebouw naar boven te halen. 

01 Poedercoating Pebble Grey

02 Poedercoating Polar White

03 Poedercoating Riga Grey

04 Roestvast staal Lucerne Brushed 
(441 + 304)

05 Roestvast staal Lausanne Linen 
(441 + 304)

04

02

05

01 03
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Extra  
nuttige
ruimte

Compact design 
Minimale ruimte voor maximaal gebruik

Schindler 1000 maakt gebruik van onze machinekamerloze 
aandrijfsystemen en compacte deuraandrijvingen om zo de 
nuttige schachtruimte te optimaliseren, bouwkundige 
kosten te reduceren en ruimte in het gebouw te creëren.  

Machinekamerloos ontwerp 
Alle hoofdcomponenten zijn gesitueerd in de schacht, 
waarmee bouwkundige kosten worden verlaagd en meer 
ruimte en ontwerpvrijheid wordt verkregen. Schindler 1000 
kan een grotere cabine in een standaard schacht inpassen, 
met lagere eisen voor schachtkophoogte en putdiepte.

Ruimtebesparende locatie besturing
De besturingsapparatuur is ingebouwd in een standaard 
deurkozijn. Deze oplossing vereenvoudigt montage, zorgt   
voor eenvoudige toegang en bepaart ruimte. 

Compactere motor en tractieschijf 
Schindler´s Suspension Traction Media (STM) met draag-
banden besparen op schachtruimte en energie door 
toepassing van een kleinere motor.

Meerdere deurafmetingen
Passend voor de eisen van gebouw en normen.
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Ontwerpgegevens

Cabine Deuren Schacht

GQ
kg

Per-
sonen

VKN
m/s

HQ
m

ZE Kooitoe-
gangen

BK
mm

TK
mm

HK
mm

Type BT
mm

HT
mm

BS
mm

TS(1)

mm
TS(2)

mm
HSG
mm

HSK
mm

450 6 1,0 30 10 1-2 1000 1250 2100 T2 800 2100 1450 1600 1800 1100 3400

450 6 1,0 30 10 1-2 1000 1250 2100 T2 900 2100 1600 1600 1800 1100 3400

480 6 1,0 30 10 1-2 1000 1300 2100 T2 800 2100 1450 1650 1850 1100 3400

480 6 1,0 30 10 1-2 1000 1300 2100 T2 900 2100 1600 1650 1850 1100 3400

630 8 1,0 30 10 1-2 1100 1400 2100 T2 800 2100 1550 1750 1950 1100 3400

630 8 1,0 30 10 1-2 1100 1400 2100 T2 900 2100 1600 1750 1950 1100 3400

GQ  Hefvermogen
VKN  Nominale snelheid
HQ  Hefhoogte
ZE  Stopplaatsen
HE  Verdiepingsafstand

BK  Cabinebreedte
TK  Cabinediepte
HK  Cabinehoogte

T2  Telescopisch openende
 deuren, 2-delig

BT  Deurbreedte
HT  Deurhoogte

BS  Schachtbreedte
TS(1)  Schachtdiepte 1 kooitoegang
TS(2)  Schachtdiepte 2 kooitoegangen

HSG  Putdiepte
HSK  Schachtkophoogte
 Voor vanginstallatie op tegengewicht:
 HSK min.  + 70 mm

Machinekamerloze tractielift met frequentiegeregelde aandrijving; 450kg, 480kg, 630kg hefvermogen, 6, 6, 8 personen.

Getoonde schachtafmetingen op basis van 
loodrechtheid, gebouwtoleranties dienen 
toegevoegd te worden 

Verdiepingsafstand (HE) bedraagt:
min. 2500 mm voor deurhoogte 2100 mm
 
HE voor installaties met 2 stopplaatsen 
bedraagt min. 2600 mm voor deurhoogte 
2100 mm
 
De minimale verdiepingsafstand voor 
tegenovergelegen toegangen (HE min.) 
bedraagt 300 mm
 
EC Master Builder Certificaat in overeenstem-
ming met Richtlijn Liften 2014  /33/  EU
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Uw professionele en betrouwbare partner
Services die uw specifieke behoeften beantwoorden
We werken met u samen om de beste mobiliteitsoplossing voor uw situatie te vinden. Van ontwerp tot 
installatie en service, onze professionals staan voor u klaar gedurende de hele levenscyclus van uw gebouw.

Als uw partner stellen we vast wat u nodig heeft en zorgen we ervoor dat u het krijgt:
- Wij maken een mobiliteitsoplossing op maat voor uw behoeften. Of het nu gaat om duurzaamheid of
  energie-efficiëntie uw prioriteit is, we kunnen een mobiliteitsoplossing op uw behoeften afstemmen.
- Wij bieden slimme oplossingen voor uw installatie, uw passagiers en uzelf.
- Ervaren, persoonlijk en altijd bereikbaar.
- We bieden een dicht netwerk van servicepunten en gecertificeerde technici
  in meer dan 1000 vestigingen wereldwijd.

We Elevate

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de 
diensten, het productontwerp en de specificaties te allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie 
kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een dienst of 
product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden 
geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze 
publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met uw smartphone.

Schindler Liften BV
Verheeskade 4
2521 BN  Den Haag
T: 070 - 3843 700
E: info.nl@schindler.com
www.schindler.nl
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