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We Elevate





We Elevate… Hotels 

We hebben meer dan 100 jaar 
ervaring in het leveren van liften en 
roltrappen aan hotels wereldwijd. 
Met behulp van de nieuwste 
technologieën brengen we een 
nieuwe look en feel, een hoger 
beveiligingsniveau, infotainment in 
de cabine en uitzonderlijke prestaties 
die zijn afgestemd op de behoeften 
van de gasten en specifieke hotel 
layout. 
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Eersteklas mobiliteit voor 
zakelijke en recreatieve gasten

Comfortabele mobiliteit. De hotelliften van Schindler 
zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van 
Zwitserse precisie en zorgen voor een snelle, betrouw-
bare en informatieve rit voor gasten naar hun kamer, 
receptie of andere faciliteit in het hotel. Het traject begint 
met de initiële planning van de lay-out en het selecteren 
van de juiste productcombinatie. Exclusieve techniek 
zorgt voor een soepele, stille werking voor de meest 
comfortabele rijervaring.

Maatwerk oplossingen. Het is een grote uitdaging 
om een hotel te ontwerpen of te verbouwen om aan 
de behoeften van zowel personeel als gasten te 
voldoen. Wij kunnen helpen. Onze infotainment-
systemen kunnen de capaciteit van de vergaderruimte 
weergeven en Schindler’s toegangscontrolesysteem 
PORT Technology kan liften reserveren voor speciale 
gelegenheden en gasten. We stemmen onze cabines af 
op de unieke sfeer van het interieur van elk hotel. En 
ons serviceconcept is ontworpen om aan al uw wensen 
te voldoen, inclusief technici die dag en nacht beschik-
baar zijn voor speciale evenementen en conferenties.

Duurzame technologie. Om inzicht te geven in de 
ecologische prestaties van onze liften over hun gehele 
levenscyclus, verstrekken we Environmental Product 
Declarations (EPD). Schindler heeft EPD´s geregistreerd 
in het “International EPD® System” voor alle reguliere 
liftproductlijnen, waarmee een belangrijke stap voor-
waarts wordt gezet in het beoordelen van de milieu-im-
pact van onze producten en tevens onze continue 
inspanningen voor duurzame oplossingen benadrukt 
worden. voor duurzame oplossingen onderstreept.

Maximaal verkeer. Layout ontwerp en verkeersberek-
eningen verzekeren een optimale balans tussen liften en 
hotelcapaciteit. En Schindler’s toonaangevende PORT 
bestemmingsbesturing draagt zorg voor perfecte 
efficiëntie en hoogwaardig gebruikerscomfort, zelfs 
tijdens piektijden. 

Matching design. Voorgedefinieerd of volledig 
klantspecifiek; laat het cabine interieur aansluiten bij de 
architectuur van uw hotel. 

Duurzaam interieur. Onze stijlvolle interieurs kunnen 
tegen een stootje en onze liftdeuren zijn ontworpen 
voor een hoog-intensieve gebruiksfrequentie. 

Geïntegreerd systeem. Toegangscontrole- en 
infotainmentsystemen voor hotel management en 
gasten (optioneel).

Exclusieve mobiliteit. VIP service en 
toegangscontrolesystemen. 

Betrouwbare prestaties. Onze hotelliften zijn 
ontwikkeld voor toepassingen met intensieve 
verkeersstromen. 

Efficiënt gebruik. Technologie die het energieverbruik 
reduceert, zowel in bedrijfs als in standby. 

Zorgeloze modernisering. Van complete vervangin-
gen met minimale bouwkundige aanpassingen tot 
gefaseerde maatwerk moderniseringen; wij verzekeren 
maximale vervoerscapaciteit en minimale overlast 
tijdens moderniseringswerkzaamheden.

Onze liften en roltrappen brengen gasten 
stil, efficiënt en comfortabel naar hun 
kamers en kunnen flexibel worden 
ontworpen om een waardevolle aanvulling 
te vormen op het interieur van uw hotel.

Liften EN 81-72 Brandweerliften

EN 81-71 Vandaalbestendige liften

EN 81-70 Liften toegankelijk voor personen met een handicap

EN 81-20/50 Veiligheidsregels voor vervaardiging en installatie

Normen
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Producten en optiepakketten
Op maat voor hotels

Schindler Modernisering

Wilt u de mobiliteit in uw gebouw optimaliseren?  
Wij bieden u flexibele, moderne oplossingen om uw 
bestaande lift te vervangen of moderniseren. 
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus 
– Schindler 7000 Plus
– Gefaseerde modernisering

Onze voorgestelde pakketten

Schindler Residential Pakket  
Extra comfort voor een aangename sfeer

Schindler Easy Access Pakket 
Mobiliteit zonder barrières

Schindler 3000 
Onze breed inzetbare personenlift met een hoge mate van 
flexibiliteit

Schindler 5000 
Onze personenlift voor middelhoge tot hoge gebouwen 
met hoge prestaties en unieke ontwerpvrijheid

Schindler 7000 
Onze slimme totaaloplossing voor uw hoogbouwont-
werp

Hefvermogen 630 - 1350 kg 

Hefhoogte Max. 80 m 

Stopplaatsen Max. 40  

Hefsnelheid 1,0 - 2,5 m/s

Aandrijving Machinekamerloos, duurzame regeneratieve 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld

Hefvermogen 800 - 5000 kg

Hefhoogte Up to 500 m

Stopplaatsen Max 150 stops

Hefsnelheid 2,5 - 10,0 m/s

Aandrijving Met machinekamer, duurzame aandrijftechno-
logie, frequentiegeregeld

Hefvermogen 320 - 1350 kg

Hefhoogte Max. 70 m

Stopplaatsen Max. 24

Hefsnelheid 1,0 - 1,6 m/s

Aandrijving Machinekamerloos, duurzame regeneratieve 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld
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Schindler 5000

Schindler 3000 Schindler 3000

Schindler 7000
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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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