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We Elevate… Offices 

Onze liften en roltrappen werken op 
maximale efficiëntie tijdens de spits. 
Als het piekverkeer afneemt, neemt 
ook het energieverbruik af. Onze 
technologie levert prestaties zonder 
energieverspilling en we bieden 
flexibiliteit in ontwerp, cabine-
afmetingen en bedieningsopties.
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De veiligheid en mobiliteit van uw 
gebruikers zijn ons commitment aan u.

Beheer vervoersbewegingen. Efficiënte en vlotte 
mobiliteit in een bedrijfsgebouw is een uitdaging -
en een must! Vooral in de ochend- en avondpiek en 
tijdens lunchtijd. De nieuwste generatie van onze 
bestemmingsbesturing, PORT-technologie, optimaliseert 
de verkeersstromen voor elk type en grootte van een 
commercieel gebouw en biedt tegelijkertijd persoonlijke 
service en toegangscontrole.

Verkeersberekening. Onze TrafficVision-tool 
simuleert verkeerspatronen in het gebouw lang voordat 
de bouw begint. Het identificeert knelpunten, zodat we 
ze kunnen oplossen. Het helpt ook om de vervoers-
capaciteit te optimaliseren en wachttijden te verkorten.

Green buildings. Het zeer efficiënte bestemmingsbes-
turingssysteem, PORT-technologie zet een lift uit een 
groep in standby tijdens daluren. Onze regeneratieve 
aandrijfsystemen leveren energie terug aan het net 
zonder harmonische vervorming. Onze systemen 
kunnen zo aanzienlijk bijdragen aan de certificering 
voor groene gebouwen. Schindler heeft Environmental 
Product Declarations (EPD) geregistreerd in het “Interna-
tional EPD® System” voor alle reguliere liftproductlijnen, 
waarmee een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet 
in het beoordelen van de milieu-impact van onze 
producten en tevens onze continue inspanningen voor 
duurzame oplossingen benadrukt worden. 

Perfecte pasvorm. Standaard en volledig flexibele 
interieur ontwerpopties voor naadloze aansluiting bij 
alle gebouweisen. 
 
De juiste oplossing. Personen- goederen- en speciale 
liften voor alle toepassingen. 
 
Toegangsbeveiliging. Voor kantoorgebouwen met 
meerdere huurders, inclusief opties met card- of badge 
readers. 

Bestemmingsbesturing. PORT bestemmingsbesturing 
voor efficiënte toewijzing van verkeersstromen en 
minimalisering van het aantal benodigde stops. 
 
Innovatieve aandrijving. Onze innovatieve, 
regeneratieve aandrijftechnologie is ontworpen om het 
in-bedrijf energieverbruik met 30% te reduceren ten 
opzichte van conventionele technologie. 

Beschikbaarheid. 24/7 service beschikbaar door een 
uitgebreid servicenetwerk. 

Betrouwbare prestaties. Onze kantoorliften zijn 
ontwikkeld voor intensieve verkeersstromen. 

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 passagiers 
veilig, stil, efficiënt en comfortabel naar hun 
kantoor, iets wat uw gebruikers als 
vanzelfsprekend kunnen beschouwen.

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 kantoorgebouwen 

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 Office Pakket  
Extra comfort voor dagelijks gebruik

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 hoogbouwontwerp

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 5000

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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