
Schindler 5500
Dizaina līnijas, krāsas un materiāli.
Dizains, kas uzrunā sajūtas.

Schindler pasažieru lifti
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Dizaina brīvība
Radiet tieši tādu kabīnes izskatu un gaisotni, kādu vēlaties. Kombinējiet 
krāsas, materiālus, apgaismojumu, spoguļus, rokturus un pogaparātus, lai 
iegūtu atmosfēru, kas ataino jūsu idejas un atbilst jūsu ēkas vajadzībām. 
Izvēlieties vienu no mūsu piedāvātajām interjera dizaina līnijām vai radiet 
paši savu kabīnes interjeru.

Mūsu piedāvātās dizaina 
līnijas sniedz jums tikai 
priekšstatu par to, kas ir 
iespējams. Ja vēlaties vairāk 
radošu pieeju, jūs varat 
radīt paši savu personalizēto 
kabīnes dizainu.   
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Kabīnes interjera izveide - pieci soļi.
Lifts, kas ataino jūsu idejas.

Kombinējiet krāsas un materiālus. 
Izvēlieties krāsas un materiālus no 
mūsu četrām dizaina līnijām vai 
kombinējiet tos ar stiklotām sienām 
un durvīm.

Izvēlieties pogaparātus.
Nerūsoša tērauda vai stikla paneļi 
melnā vai baltā krāsā.

Izvēlieties griestu un grīdas dizainu.
Izvēlieties nerūsoša tērauda griestus 
ar matētu vai zeltītu apdari un 
pieskaņotu grīdu.

Izvēlieties apgaismojumu.
Radiet vēlamo atmosfēru ar tiešu vai 
netiešu apgaismojumu un dažādiem 
apgaismojuma veidiem, kā Square, 
Spot vai Curve.

1. solis 2. solis 3. solis 4. solis 5. solis

Jūsu izvēle. Schindler 5500 
paceļ pielāgošanas iespējas 
jaunā līmenī.

Pievienojiet dizaina elementus. 
Spoguļi un rokturi pilnveido kabīnes 
dizainu. Izgaismoti rokturi un grīdlīstes 
piešķir papildus gaismas efektu.
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Izvēloties kabīni bez apdares, 
jūs varat pievienot līdz 50% no 
kabīnes celtspējas kā papildu svaru 
personalizētajam interjeram.

Piemērots
jūsu stilam
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og
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Times Square 
Moderni un daudzveidīgi

personalizētu dizainu savā gaumē.  Times Square dizaina 
līnija piešķir atšķirīgu izskatu jebkurai sabiedriskajai, biroju 
vai dzīvojamai ēkai.

Mūsdienīgs izskats jūsu gaumē. Izvēlieties siltos vai vēsos 
toņus, lai radītu svaigu atmosfēru, vai kombinējiet dažādas 
dizaina iespējas, lai piešķirtu kabīnei lielāku kontrastu 
un dziļumu. Izvēlieties kabīni bez apdares, lai radītu 

Navona 
Funkcionāli un ilgtspējīgi

dzīvojamā ēkā. Aizmugures un sānu sienu apdarei var 
izmantot nerūsošo tēraudu. Navona interjers - ilgstoša 
funkcionalitāte tieši tad, kad vajadzīgs.

Šī robustā dizaina līnija piešķirs lifta kabīnei vienkāršību 
un komfortu. Svaigi krāsu toņi, kontrastējoša aizmugures 
siena, iespēja izvēlēties vienu no trīs grīdas dizaina 
veidiem vai grīdu ar individuālo apdari, padara Navona 
dizaina līniju par labāko izvēli liftam, kas tiek uzstādīts 

Park Avenue 
Izsmalcināti un eleganti

slīpēta bronza vai nerūsošs tērauds ar satīna mirdzumu.  
Pieskaņots apgaismojums pilnveido šī lifta mūsdienīgo 
interjeru - tas ir lieliski piemērots reprezentatīvām ēkām, 
tādām kā  augstākās klases dzīvojamās ēkas, viesnīcas un 
biroji.

Atklājiet klasisku eleganci ar krāsaina stikla sienām vai 
izvēlieties laminātu ar dabiskās koksnes faktūru, lai radītu 
mūsdienīgāku gaisotni. Ir iespējams izvēlēties noapaļoto 
dizaina elementu Wave, kas veido plūstošu pāreju 
no griestiem uz aizmugures sienu  un piešķir kabīnei 
unikālu izskatu. Papildus gaismas efektu piešķir sudraba 
vai zelta mirdzums no mūsu metāliskā stikla kolekcijas, 

Sunset Boulevard 
Iedvesmojoši un individuāli

Apgaismojuma un griestu dizaina koncepcija rada 
burvīgu atmosfēru. Ļaujiet savam liftam kļūt par skatuvi.

Pārsteidziet apmeklētājus augstākās klases ēkās, tādās 
kā viesnīcas, klubi un restorāni. Augstākās kvalitātes 
materiālu, valdzinošu faktūru un efektīvu toņu 
apvienojums padara šo kabīni unikālu.
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Sānu sienas

Navona 
Funkcionāli un ilgtspējīgi

Square

ApgaismojumsKabīne

Grīda

Griesti

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Pulverkrāsots tērauds
Polar White

Pulverkrāsots tērauds
Riga Grey

Gumijas segums ar 
lāsumiņiem
Black Gumijas segums Grey

Pulverkrāsots tērauds
Polar White

Pulverkrāsots tērauds
Riga Grey

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Piezīme
Specifikācijas, funkcijas un krāsas var tikt 
mainītas. Visas šajā bukletā attēlotās kabīnes 
un funkcijas ir tikai reprezentatīvas. Attēlotie 
paraugi krāsas un materiāla ziņā var 
atšķirties no oriģināla.

Pulverkrāsots tērauds
Capri Yellow

Pulverkrāsots tērauds
San Marino Blue

Pulverkrāsots tērauds
Genoa Green

Pulverkrāsots tērauds
Ravenna Orange

Pulverkrāsots tērauds
Riga Grey

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Aizmugures siena

Gumijas segums ar 
podziņām 
Grey Rievots alumīnijs
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Times Square 
Moderni un daudzveidīgi

Sienas  
Lamināts
Tangier Orange

Apgaismojums
Bracket

Grīda
Mākslīgais granīts
Brown

Griesti
Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Daudzveidīgas krāsas
Rotaļājieties ar svaigām un vibrējošām krāsām. Izvēlieties 
no plaša silto un vēso toņu klāsta, kas izskatās satriecoši 
gan atsevišķi, gan apvienojumā ar citiem toņiem.

Lamināts un nerūsošs tērauds
Radiet atšķirīgu atmosfēru, izvēloties atšķirīgus materiālus. 
Lai radītu svaigu un dzīvespriecīgu atmosfēru, izvēlieties 
krāsainu laminātu. Nerūsošais tērauds piešķir tīrāku un 
modernāku izskatu. Kombinējiet abus materiālus, lai 
piešķirtu kabīnei lielāku individualitāti.

Stiklotas sienas un durvis
Piešķiriet savam liftam panorāmu. Izvēlieties stikla paneļus 
sānu sienām, aizmugures sienai vai visai kabīnei, lai iegūtu 
pilnīgu caurskatāmību.
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Times Square
Ļaujiet krāsām runāt

Indirect

ApgaismojumsKabīne  

Lamināts
Dubai Blue

Lamināts
Cadiz Blue

Lamināts
Tahiti Green

Lamināts
Athens Grey

Spot

Square

Bracket

Griesti

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Pulēts, nerūsošs tērauds
Montreux Mirror

Pulverkrāsots tērauds
Riga Grey

Pulverkrāsots tērauds
Polar White

Piezīme
Specifikācijas, funkcijas un krāsas var tikt 
mainītas. Visas šajā bukletā attēlotās kabīnes 
un funkcijas ir tikai reprezentatīvas. Attēlotie 
paraugi krāsas un materiāla ziņā var 
atšķirties no oriģināla.

Mākslīgais granīts
Black

Mākslīgais granīts
Brown

Mākslīgais granīts
Grey

Gumijas segums ar 
lāsumiņiem
Black

Grīda sagatavota 
ieklāšanai 
būvdarbos

Lamināts
Siena Brown

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Lamināts
Seville Sunset

Lamināts
Milan Grey

Pulēts, nerūsošs tērauds
Montreux Mirror

Lamināts
Tangier Orange

Lamināts
Polar White

Fakturēts, nerūsošs tērauds
Geneva Dama

Lamināts
Aswan Yellow

Fakturēts, nerūsošs tērauds
Lausanne Linen

Lamināts
Suez Grey

Grīda

Sienas
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Apgaismojums
Line

Park Avenue
Izsmalcināti un eleganti

Sienas  
Krāsains stikls
Shanghai Red

Wave

Grīda
Mākslīgais granīts
Black

Griesti
Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne  Brushed

Krāsains stikls
Izvēloties krāsaino stiklu, jūs varat radīt brīnišķīgu 
mirdzumu un vibrējošu efektu, kas rada kabīnē patīkamu 
gaisotni. Lai panāktu, ka stiklotās sienas nevainojami 
atbilst kopējam ēkas tēlam, jūs varat izvēlēties kādu no 
piedāvātajām krāsām vai NCS (Dabiskās krāsu sistēmas) 
krāsām.

Wave
Wave, noapaļotais dizaina elements, kas skaisti sapludina 
robežu starp griestiem un kabīnes aizmugures sienu, 
piešķir kabīnei unikālu izskatu.

Izgaismoti rokturi un grīdlīstes
Izgaismoti rokturi un  grīdlīstes rada īpašu efektu un 
paliekošu iespaidu.

Stiklotas sienas un durvis
Izvēlieties caurspīdīgus stikla paneļus sānu sienām, 
aizmugures sienai, vai visai kabīnei, lai piešķirtu savam 
liftam brīnišķīgu panorāmas skatu.
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Kabīne

Park Avenue
No mūsdienīga līdz elegantam

Spot

Apgaismojums

Grīda

Mākslīgais granīts
Black

Mākslīgais granīts
Brown

Mākslīgais granīts
Grey

Gumijas segums ar 
lāsumiņiem
Black

Dash

Line

Curve

Grīda sagatavota 
ieklāšanai 
būvdarbos

Griesti

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Pulēts, nerūsošs tērauds
Montreux Mirror

Matēts, nerūsošs tērauds
Lugano Matt finish

Piezīme
Specifikācijas, funkcijas un krāsas var tikt mainītas. Visas šajā bukletā attēlotās kabīnes un funkcijas ir tikai reprezentatīvas. 
Attēlotie paraugi krāsas un materiāla ziņā var atšķirties no oriģināla.

Fakturēts, nerūsošs tērauds
Lausanne Linen

Lamināts
Slavonia Wood

Krāsains stikls “Metallic”
Petersburg Amber

Krāsains stikls “Metallic”
Stockholm Grey

Krāsains stikls
Shanghai Red

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Matēts, nerūsošs tērauds
Lugano Matt finish

Lamināts
Vancouver Wood

Krāsains stikls “Metallic”
Toronto Titanium

Krāsains stikls
Jodhpur Blue

Pulēts, nerūsošs tērauds
Montreux Mirror

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Zurich Dark Brushed

Lamināts
Chicago Wood

Krāsains stikls “Metallic”
Leon Silver

Krāsains stikls
Antigua Celestine

Fakturēts, nerūsošs tērauds
Geneva Dama

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Doha Gold

Lamināts
Arosa Wood

Krāsots stikls “Metallic”
Kashmir Blue

Krāsots stikls “Satinated”
Helsinki Grey

Krāsains stikls pēc izvēles
Izvēlieties savu NCS krāsu.

+

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Zurich Dark Brushed

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Doha Gold

Sienas



18 19Schindler 5500 Dizaina līnijas Schindler 5500 Dizaina līnijas

Sunset Boulevard
Iedvesmojoši un individuāli

Sienas  
Spīdīgs, krāsains stikls ar digitālo apdruku
Moscow Red

Apgaismojums
Dash Array

Grīda
Mākslīgais granīts
Grey

Griesti
Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Spīdīgs, krāsains stikls ar digitālo apdruku
Spīdīgais stikls izceļ brīnišķīgās un intensīvās krāsas, 
piešķirot tām lielāku eleganci.  Pateicoties atmosfēriskiem 
zili sarkaniem un siltiem bēši pelēkiem krāsu toņiem, šī 
apdare ļauj jums radīt fascinējošu noskaņu un 
neaizmirstamu pārvietošanās pieredzi.  

Nerūsošs tērauds ar digitālo apdruku
Radiet atmosfēru ne tikai ar krāsu, bet arī digitālās 
apdrukas palīdzību. Izvēlieties skaidri strukturētas 
ģeometriskās formas vai  organisku dizainu. Izvēlieties 
nerūsošu tēraudu, kas skaisti papildināts ar bronzas vai 
pelēku mirdzumu. Izmēram nav nozīmes - digitālās 
apdares modeļi vienmēr izskatās satriecoši.

Izgaismoti rokturi un grīdlīstes
Mazas detaļas, liels iespaids. Izgaismoti rokturi un 
grīdlīstes piešķir kabīnei unikālu izskatu un pilnveido 
interjeru.

Stiklotas sienas un durvis
Piešķiriet savam liftam panorāmas skatu. Izvēlieties stikla 
paneļus sānu sienām, aizmugures sienai vai visai kabīnei.
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Sunset Boulevard
Nerūsošs tērauds ar digitālo apdruku

Kabīne Sienas
Digitālā apdruka  Montreux Mirror vai   
nerūsošs, matēts tērauds Lugano Matt Finish 

Piezīme
Specifikācijas, funkcijas un 
krāsas var tikt mainītas. Visas 
šajā bukletā attēlotās kabīnes 
un funkcijas ir tikai 
reprezentatīvas. Attēlotie 
paraugi krāsas un materiāla 
ziņā var atšķirties no oriģināla.

Sienas
Nerūsošs
tērauds

Doha Gold

Lucerne Brushed

Montreux Mirror

Lugano Matt finish

Zurich Dark Brushed

Grīda

Mākslīgais granīts
Black

Mākslīgais granīts
Brown

Mākslīgais granīts
Grey

Grīda sagatavota 
ieklāšanai 
būvdarbos

Spot

Apgaismojums

Line

 Surround

Dash Array

Griesti

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Pulēts, nerūsošs tērauds
Montreux Mirror

Matēts, nerūsošs tērauds
Lugano Matt finish

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Zurich Dark Brushed

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Doha Gold
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Detroit Grey New York Sunset Antalya Blue Moscow Red Luxor Gold Marrakesh Mocha

Sunset Boulevard
Spīdīgs, krāsains stikls ar digitālo apdruku

Spot

ApgaismojumsKabīne

Piezīme
Specifikācijas, funkcijas un krāsas var tikt mainītas. Visas šajā bukletā attēlotās kabīnes un funkcijas ir tikai reprezentatīvas. 
Attēlotie paraugi krāsas un materiāla ziņā var atšķirties no oriģināla.

Sienas
Spīdīgs, krāsains stikls 
ar digitālo apdruku

Line

 Surround

Dash Array

Griesti

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed

Pulēts, nerūsošs tērauds
Montreux Mirror

Matēts, nerūsošs tērauds
Lugano Matt finish

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Zurich Dark Brushed

Slīpēts, nerūsošs tērauds
Doha Gold

Lucerne Brushed

Montreux Mirror

Lugano Matt finish

Zurich Dark Brushed

Mākslīgais granīts
Black

Mākslīgais granīts
Brown

Mākslīgais granīts
Grey

Grīda sagatavota 
ieklāšanai 
būvdarbos

Grīda

Doha Gold

Sienas
Nerūsošs
tērauds
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Stikla paneļi

Times Square  ar stikla paneļiem
Griesti: slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed
Aizmugures siena un sānu sienas: stiklotas
Grīda: mākslīgais granīts Black
Apgaismojums: LED Indirect

Times Square arstikla paneļiem
Griesti un aizmugures siena: 
slīpēts, nerūsošs tērauds 
Lucerne Brushed
Sānu sienas: stikla paneļi
Grīda: mākslīgais granīts Black
Apgaismojums: LED Indirect

Times Square ar stikla paneļiem
Griesti un sānu sienas: 
slīpēts, nerūsošs tērauds
Lucerne Brushed
Aizmugures siena: stiklota
Grīda: mākslīgais granīts Black
Apgaismojums: LED Indirect

Caurskatāmība, kas piesaista skatienu
No stiklotām sienām un durvīm
līdz stiklotai kabīnei

Stiklotas sienas un durvis lielākai caurskatāmībai
Maksimāla redzamība un unikāls skats. Plašs durvju izmēru 
klāsts. Varat izvēlēties stiklotu aizmugures sienu, sānu 
sienas vai visu kabīni. Stiklu var kombinēt arī ar citiem 
kabīnes interjera materiāliem no dizaina līnijām Times 
Square, Park Avenue un Sunset Boulevard.

Piezīme
Specifikācijas, funkcijas un krāsas var tikt mainītas. Visas šajā bukletā attēlotās kabīnes 
un funkcijas ir tikai reprezentatīvas. Attēlotie paraugi krāsas un materiāla ziņā var 
atšķirties no oriģināla.

Stiklota
aizmugures
siena, sānu
sienas,
stiklotas
durvis

Ir pieejami divu veidu nerūsoša tērauda rāmji stiklotām sienām.

Stiklotas 
durvis

Stiklota 
aizmugures 
siena

Stiklotas
sānu sienas

Lucerne Brushed Montreux Mirror
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Spoguļi
Spoguļi vienmēr piešķir ēkām un telpām īpašu plašuma 
sajūtu. Lai piešķirtu lifta kabīnei lielāku pievilcību un 
dziļumu, vienu sānu sienu vai aizmugures sienu var 
aprīkot spoguli no drošības stikla visā kabīnes augstumā 
vai 1/2 no kabīnes augstuma. 

Nevainojams interjers ar pieskaņotu 
papildaprīkojumu
Pogaparāti un papildaprīkojums

Rokturi
Kaut arī lifts pārvietojas vienmērīgi, rokturis sniedz 
drošības sajūtu. Nerūsošā tērauda rokturi ir pieskaņoti 
kabīnes interjeram un tos var piestiprināt pie sānu un 

aizmugures sienām.  Izgaismoti rokturi un  grīdlīstes 
papildina noskaņu lifta kabīnē.

Pogaparāti un stāvu rādītāji
Schindler 5500 pogaparāti un stāvu rādītāji 
palīdz pasažieriem atrast liftu un ērti nokļūt 
izvēlētajā galamērķī. Izvēlieties optimālo 
risinājumu vienam liftam vai liftu grupai, ar 
novietojumu durvju rāmī vai uz sienas.

Spoguļstikla paneļi labajā un kreisajā pusē pie aizmugures sienas Spoguļstikla paneļi pie labās un kreisās sienas

Spogulis visā kabīnes augstumā pie aizmugures sienas Spogulis 1/2 no kabīnes augstuma pie aizmugures sienas
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Elegants dizains. Vienkārša lietošana. 
Pilnīga kontrole.

Linea 300 
Daudzveidīgas dizaina iespējas. Mūsdienīgs un izturīgs 
nerūsoša, pulēta vai fakturēta tērauda segplātne. 
Mikroslēdžu pogas ar  izgaismotiem cipariem baltā krāsā. 
Kad tiek pieņemts izsaukums, cipari izgaismojas sarkanā 
krāsā. Melns vai balts stikla panelis ar lielu,  augstas 
izšķirtspējas, sarkanu LED punktu matricas ekrānu. 

Papildaprīkojums:
 − TFT LCD ekrāns
 − Vadība ar pavadoni
 − Dažādas iebūvēšanas iespējas 

 stāvu pogaparātiem 

 − Atslēgas slēdzis
 − Karšu nolasītājs
 − Braila raksts

Linea Vetro
Mūsdienīgs un elegants pogaparāts visā kabīnes 
augstumā, melnā vai baltā krāsā, nemanāmi saplūst ar 
kabīnes interjeru. Sensoru pogaparāts ar  augstas 
izšķirtspējas TFT LCD ekrānu. Dizains, kas piesaista 
skatienu un rada izsmalcinātu gaisotni lifta kabīnē.

PORT Termināls
Trešās paaudzes vadības sistēma. Ir pieejamas dažādas 
iespējas un tehnoloģijas satiksmes plūsmas optimizācijai. 
Lai iegūtu papildu informāciju par PORT tehnoloģiju, 
apmeklējiet mājas lapu: www.theporttechnology.com.

Kabīnes pogaparāti Kabīnes pogaparāti

Kabīnes braukšanas
virziena rādītāji

Stāvu pogaparāti

Kabīnes atrašanās  
vietas rādītājs

Stāvu pogaparāti

PORT termināls
ar karšu nolasītāju

Linea 100 
Funkcionāla, nerūsošā tērauda apdare. Integrēts balta 
drošības stikla ekrāns ar lielu, skaidri lasāmu, sarkanu 
LED punktu matricu. Ērti lietojamas mikroslēdžu pogas, 
izsaukuma apstiprinājums sarkanā krāsā.

Papildaprīkojums:  
 − Vadība ar pavadoni
 − Atslēgas slēdzis
 − Braila raksts

Car operating 
panel

Kabīnes braukšanas 
virziena rādītāji

Kabīnes atrašanās 
vietas rādītājs

Stāvu pogaparāti
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Vairāk izvēles iespēju.

Schindler piedāvā dažādas liftu dizaina un 
funkcionalitātes iespējas. Zemāk ir sniegts pārskats par 
iespējām, kādas ir pieejamas katrā tematiskajā grupā. 
Tās ļaus jums pielāgot liftu savām vajadzībām un ēkas 
prasībām.

Interjera dizains 
 −  Stiklotas durvis un sienas
 − Griestu paneļos integrēts LED apgaismojums
 − Iespēja izvēlēties individuālu kabīnes apdari, 

 ar papildus svaru līdz 50% no celtspējas
 − Krāsains stikls dažādos toņos
 − Nerūsošs tērauds vai spīdīgs, krāsains stikls 

 ar digitālu apdruku 
 − Izgaismots rokturis un grīdlīstes

Veiktspēja
 −  Līdz 8 liftiem grupā, PORT tehnoloģija
 − Uzlabota piedziņas tehnoloģija 
 − Divas pieejas ar  paralēlu vai selektīvu durvju 

 atvēršanas iespēju 
 − Durvju bloķēšana
 − Komplekts uzlabotas kvalitātes braucienam 
 − Attālinātā vadība un diagnostika

Pieejamība 
 − Schindler PORT tehnoloģija 
 − Ēkas monitoringa saskarne
 − Pieejamība pasažieriem ar īpašām vajadzībām
 − Daudzu valodu balss signalizācijas ierīce
 − Mikroslēdžu vai sensoru tipa pogaparāts
 − Vadība ar pavadoni

Drošība
 − 3D fotoelementu priekškars kabīnes durvīs
 − Piekļuves kontrole
 − CCTV sistēma
 − Attālināta pārvaldība
 − Automātiska evakuācija
 − Ugunsdzēsības kontrole
 − Ugunsdzēsības lifts (EN81-72)

Videi draudzīgas tehnoloģijas
 −  LED apgaismojums
 − Eco Mode - uzlabots gaidīšanas režīms 
 − Stāvu apgaismojuma slēdzis 
 − Vadi un kabeļi bez halogēna
 − Reģeneratīvā piedziņas tehnoloģija

Ja vēlaties uzzināt vairāk 
par funkciju izvēli,
vaicājiet Schindler konsul-
tantam.



Šī publikācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un Schindler 
ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt produkta dizainu un sepcifikācijas. 
Neviens no šajā publikācijā ietvertajiem apgalvojumiem nav uzskatāms 
par tiešu vai netiešu garantiju vai noteikumu attiecībā uz produktu, 
tā piemērotību noteiktam mērķim, pieejamību, kvalitāti, un nav 
interpretējams kā šajā publikācijā ietverto produktu vai pakalpojumu 
pirkuma līguma noteikums. Ir iespējamas nelielas atšķirības starp 
iespiestajām un īstajām krāsām.

Kad vīzija kļūst par realitāti. 
Schindler sadarbība ar Solar Impulse.

Schindler ir galvenais partneris Solar Impulse projektā, kura mērķis ir aplidot apkārt zemeslodei, 
izmantojot lidmašīnu, kas darbojas tikai un vienīgi ar saules enerģiju. 

Iegūstiet vairāk informācijas 
par Schindler produktiem.

Noskenējiet kodu ar savu mobilo tālruni, 
izmantojot bezmaksas QR kodu skenēšanas 
programmu. Tā ir jau uzstādīta jūsu telefonā, 
vai arī jūs to varat lejupielādēt bez maksas. G
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Sazinies ar mums 
AS “Latvijas lifts - Šindlers”
Brīvības iela 200b 
Rīga, LV-1012, Latvija

Tālrunis: +371 67 311 311
E-pasts: schindler@schindler.lv

Jauni lifti un eskalatori 
Tālrunis: +371 67 311 315
E-pasts: sales@schindler.lv

Servisa nodaļa 
Tālrunis: +371 67 311 319

Avārijas dienesta tālruņi 
+371 67 311 312
+371 67 311 320

Interneta mājas lapas adrese 
www.schindler.lv




