Schindler 6300
Vienkāršs dizains. Perfekti pielāgots
Jūsu vajadzībām.
Jaunā liftu paaudze veco nomaiņai.

Schindler modernizācija
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Schindler 6300

Vienkāršība
Nodrošina tūlītēju lietojamību,
ļaujot Jums vienkārši paveikt darbu.

Ietilpība
Lietderīgi izmanto katru milimetru no
Jums pieejamās telpas.

Dizains
Pieejami daudzi dažādi dizaini,
lai perfekti pieskaņotos Jūsu stilam.

Schindler 6300
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Es augstu novērtēju visu, kas atvieglo dzīvi,
piemēram, manu elastīgo darba laiku.

Vairāk telpas mazās šahtās. Lifta
kabīni var pielāgot šahtas izmēriem
ar 10 mm soli (liftiem ar celtspēju
320–535 kg).
tīgs

Elas

Perfekti pielāgojams. Pateicoties
ļoti elastīgajai durvju sistēmai, var
izmantot pat esošās durvju aplodas.

Mana augstceltne būs augstākā
pasaulē.
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Relaksējošs brīdis pilnīgā klusumā un mierā.
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Inovatīvā piedziņa ļauj izmantot mazāku motoru.
Tas ļauj ietaupīt telpu un nodrošina klusu un
netraucētu braucienu.

Elas

tīgs

Lifta izmantošanai ir jābūt vienkāršai kā
bērnu spēlei. Un nomaiņai arī.

Gatavs lietošanai
Pateicoties Schindler 6300 labi pārdomātajai nomaiņas koncepcijai, Jūs savā rīcībā iegūsit gatavu
risinājumu, kas piedāvā tieši to, kas patiešām
vajadzīgs dzīvojamām ēkām un nelielām biroju
ēkām: priekšrocības, ko sniedz iepriekš sagatavoti
komponenti, kurus var izmantot gandrīz tūlīt pēc
izņemšanas no kastes, kā arī komforts, ko sniedz
pārdomāts elastīgums tieši tur, kur Jums tas
nepieciešams.
Uzstādīšana minimāli īsā laikā
Jūs ienīstat gaidīšanu? Mēs arī. Tāpēc mēs esam
noteikuši jaunu standartu, līdz minimumam samazinot lifta nomaiņai nepieciešamo darba apjomu.
Salīdzinot ar parastu liftu nomaiņu, Schindler 6300
uzstādīšanai ir vajadzīgs līdz pat 40% mazāk laika.
Tāpēc mājas iedzīvotāji var rēķināties ar pavisam
minimāliem traucējumiem un visīsāko lifta darbības
pārtraukumu, savukārt Jūs apmierinās ātrais
uzstādīšanas process.
Komplektācijā ietilpst visas vajadzīgās
funkcijas
Kaut arī Schindler 6300 gandrīz noteikti ir
ekonomiski visizdevīgākais lifta nomaiņas variants,
tajā ir ietvertas visas vajadzīgās funkcijas. Tas ir
aprīkots ar visām komforta un drošības funkcijām
– un vienlaikus ir pārsteidzoši efektīvs izmaksu
ziņā. Tūlītējās lietojamības koncepcija ievērojami
samazina uzstādīšanas darbu apjomu. Turklāt tas
ir īpaši draudzīgs videi, ļaujot pārliecinoši taupīt
elektroenerģiju.

Konstrukcija perfekti pielāgota Jūsu
vajadzībām
Esošo šahtu un durvju izmēri, ierobežota telpa
iebūvēšanai – tas viss var ievērojami apgrūtināt
lifta nomaiņu. Ar Schindler 6300 Jums par to nav
jāuztraucas. Jau būvējot liftu, mēs parūpējāmies,
lai tas derētu. Pieejamā telpa tiks izmantota precīzi
līdz pēdējam milimetram. Schindler 6300 kabīni
var ar 10 mm soli pielāgot pat ļoti šauru šahtu
izmēriem. Durvju izvietojumu var pārvietot pat ar
1 mm soli – daudz precīzāk, nekā parasti sagaidāms no tūlītējai lietošanai gatava risinājuma.
Pateicoties pārējām telpu ekonomējošām īpašībām
– tehnoloģijai, kas ļauj iztikt bez mašīntelpas, un
esošo durvju aplodu` izmantošanai –, Schindler
6300 bez grūtībām pielāgosies Jūsu ēkas konstrukcijas īpašībām.
Uzlabota drošība un komforts
Schindler 6300 nodrošina uzlabotu drošību un
komfortu klientiem, apmeklētājiem un iedzīvotājiem. Tas atbilst visstingrākajiem Eiropas drošības
standartiem: EN 81-80 (SNEL, „Drošības normatīvs
ekspluatācijā esošiem liftiem”) un EN 81-70
(„Piekļūšana liftiem personām ar ierobežotām
kustību spējām”). Papildus tam ir jāmin arī efektīvās pārvietošanas ērtības, pateicoties uzlabotajai
kustības vadībai, īsākiem gaidīšanas laikiem un līdz
minimumam samazinātajam trokšņu līmenim.

Schindler 6300
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Schindler 6300

Praktiski Jūs veicat lifta nomaiņu.
Patiesībā Jūs paaugstināt visas ēkas vērtību.

Uzsvars uz kvalitāti
Schindler 6300 ir radīts, lai ievērojami palielinātu
visas Jūsu ēkas vērtību. Izvēloties iepriekš
izstrādātās lifta sistēmas ar augstākās kvalitātes
komponentiem, Jūs būsit ieguvējs. Schindler 6300
izmanto Schindler produktu izstrādes pieeju ar
standartizētiem procesiem un komponentiem,
tāpēc Jūs varat droši paļauties uz labāko tirgū
pieejamo lifta nomaiņas komplektu. Turklāt Jums
tiks nodrošināta mūsu kā globālā tirgus līdera plašā
pieredze un nepārspējamā koncentrācija uz nepārtrauktu produktu un pakalpojumu optimizāciju.
Projektēts, lai sajūsminātu
Pēc nomaiņas pabeigšanas lifta pasažieri izbaudīs
pavisam jaunas izjūtas, ko sniegs pārvietošanās ar
stilu. Schindler 6300 papildina Jūsu ēkas raksturīgās
īpašības ar virkni dizaina iespēju, no kurām iespējams
izvēlēties vispiemērotāko. Var izvēlēties no 4 dizaina
līnijām un 20 krāsām – no vēsa nerūsējošā tērauda
līdz siltam kokam un no atsvaidzinošām krāsām
līdz mirdzošām virsmām. Ja lifta šahta ir pietiekami
plaša, kabīnē tiek nodrošinātas visas īpašības pilnīgai
atbilstībai Eiropas EN 81-70 standartam („Piekļūšana
liftiem personām ar ierobežotām kustību spējām”),
piemēram, spiedpogu paneļi, kabīnes atrašanās
stāva rādītāji un papildu rokturi.
Ekoloģiski efektīvs un enerģiju taupošs
Ļaujiet mums palīdzēt samazināt Jūsu ekspluatācijas
izdevumus. Kā mēs to varam paveikt? Mūsu vides
pārvaldības sistēmas ietvaros mēs nodrošinām, ka
mūsu lifti darbojas energoefektīvā veidā. Pateicoties

perfektai komponentu mijiedarbībai un dažādām
ekoloģiski efektīvām un enerģiju taupošām īpašībām,
Schindler 6300 ir spožs piemērs optimizētam elektroenerģijas patēriņam. Piemēram, tā inovatīvā piedziņa
sver mazāk nekā tradicionālā – tērauda trošu, aizņem
mazāk vietas un tāpēc patērē mazāk enerģijas.
Piedziņa bez reduktora un ACVF tehnoloģija palīdz
vēl vairāk samazināt enerģijas patēriņu. Visbeidzot –
automātiskā apgaismojuma izslēgšanas funkcija
ļauj jau no sākuma vienkārši ietaupīt uz patērētās
enerģijas rēķina.
Klasificēts „labākajā” kategorijā
Kā Jūs varat pārliecināties, ka Schindler 6300 ir
energoefektīvs? Tas ir klasificēts atbilstoši VDI 4707
(Vācijas Inženieru asociācijas) energoefektivitātes
klasifikācijai. Klasifikācija ir no „A”, ko piešķir par
labāko energoefektivitāti savā klasē, līdz „G”,
ko piešķir visneekonomiskākajām tehnoloģijām.
Schindler un neatkarīgu ekspertu veiktie mērījumi
liecina, ka Schindler 6300 parasti atbilst zaļajai „B”
kategorijai, tā padarot Schindler par neapšaubāmu
līderi konkurentu vidū.

Tehniskie dati
Celtspēja

320 –1125 kg, 3–15 pasažieri

Pacelšanas augstums maks. 60 m, maks. 20 stāvi
Pieejas

vienpusēja, divpusēja (900 kg celtspējai)

Platums

760 –1575 mm (ar 10 mm soli

Dziļums

900 –2100 mm (ar 10 mm soli

Durvju sistēmas

teleskopiskas durvis (T2),

Aplodas

Esošo aplodu izmantošana vai

diapazonā 760 –1200 mm)
diapazonā 900 –1400 mm)
centrētas durvis (C2,C4)

Speciﬁkācijas, komplektācija un krāsas var
mainīties. Šajā prospektā attēlotās liftu kabīnes
un to komplektācija ir pieejamo modeļu piemēri.
Attēloto paraugu krāsas un materiāli var atšķirties
no oriģinālajiem.
Kabīnes dizains kreisajā lapas pusē
Apdares līnija: San Marco
Sienas: Davos dižskābardis
Griesti: nerūsējošais tērauds, maigi atstarojošs
Grīda: mākslīgais granīts, melns
Panelis: stikla dizains, skārienjutīgs
Kabīne aprīkota ar papildu spoguli un rokturi.

jaunas aplodas
Durvju platums

600 – 900 mm (ar 50 mm soli)

Durvju augstums

2000 vai 2100 mm

Piedziņa

bez reduktora

Pacelšanas ātrums

1,00 m/s (320 –1125 kg),
1,6 m/s (625 –1125 kg)

Vadība

PI, KA, KS

Apdare

4 dizaina līnijas, 20 krāsas,
Stikla pogaparāti
Schindler 6300
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Četras elegantas dizaina līnijas, divdesmit
saskaņotas krāsas. Viens paliekošs iespaids.

Labam dizainam ir izšķiroša nozīme
Modernā dzīvojamā un biznesa vidē liftu tehnoloģijas ietver ne tikai drošību, veiktspēju un efektivitāti,
bet arī dizainu. Modernizētam liftam ir jābūt vizuāli
pievilcīgam, vienlaikus optimāli iekļaujoties esošajā
ēkā. Lai perfekti atbilstu Jūsu ēkas prasībām, mēs
piedāvājam četras interjera dizaina līnijas, kas
pieejamas dažādās krāsās un stilos. Katru no dizaina
līnijām ir iespaidojusi unikāla Eiropas arhitektūra.
Izbaudiet visu pieejamo dažādību
Košā un svaigā Saint-Tropez dizaina līnija;
izsmalcinātā, mirdzošā Laffitte; San Marco interjera
dizains ar tā iespaidīgo koka apdari un funkcionālā,
modernā nerūsējošā tērauda Park Lane dizaina līnija.
Esiet interaktīvi
Izvēlieties Jūsu vēlamo dizainu ar vienu
peles klikšķi. Dodieties uz mājaslapu
www.schindlermodernization.com un
iepazīstieties ar Schindler liftu kabīņu konfigurēšanas rīku – interaktīvu un intuitīvu
tiešsaistes rīku, kas ļauj internetā ērti salīdzināt
dažādās dizaina līnijas.
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Saint-Tropez

Lafﬁtte

San Marco

Park Lane

Schindler 6300
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Saint-Tropez.
Košas un aizraujoši svaigas krāsas.

Nuuk baltā

Marseille pelēkā

Toulouse zaļā

Bologna oranžā

Bilbao brūnā

Cadiz zilā

Avignon violetā

Santorini zilā

Iztēlojieties vasaras dienu Francijas dienvidos Azūra
krastā. Krāsainu ēku fasāžu silueti izceļas uz tirkīzzilās
jūras fona. Šī atmosfēra ir atspoguļota Saint-Tropez
interjera dizaina krāsu paletē. Tas tika veidots,
izmantojot svaigas krāsas un košus kontrastus.
Nuuk baltā, Marseille pelēkā, Toulouse zaļā, Bologna
oranžā, Bilbao brūnā, Cadiz zilā, Avignon violetā,
Santorini zilā: kabīnes sienām ir pieejama bagātīga
krāsu izvēle. Kombinācijā ar lāsumaini melno grīdu
tā nosaka toni. Sienas un grīda eleganti harmonē,
un to visu papildina nerūsējošā tērauda griesti.
Apgaismojums rada patīkamu atmosfēru. Kabīni
var papildus aprīkot ar spoguli un rokturi. Šis ir lifts,
kas noteikti izcelsies.
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Sienas

Lamināts
Bilbao brūnā

Griesti
Grīda
Durvis
Stūri
Kājlīstes

Stūri
Sintētisks materiāls, pelēks

Lamināts
Nuuk baltā

Lamināts
Marseille pelēkā

Lamināts
Toulouse zaļā

Lamināts
Cadiz zilā

Lamināts
Avignon violetā

Lamināts
Santorini zilā

Griesti
Nerūsējošais tērauds,
maigi atstarojošs

Grīda
Gumija, lāsumaini melna

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Nerūsējošais tērauds, matēts

Lamināts
Bologna oranžā

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Krāsots tērauds, pelēks,
RAL9006

Kājlīstes
Anodizēts alumīnijs, pelēks
Schindler 6300
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Lafﬁtte.
Mirdzuma efekts.

Nancy violetā

Calais zilā

Vals zaļā

Lille brūnā

Luksusa dzīves stils elegantajā Maisons Laffitte
rajonā Parīzes pievārtē. Izvēle starp piecām krāsām
ar metālisku nokrāsu mūsu Laffitte dizaina līnijā ir
ne mazāk eleganta kā rajons, no kura aizgūts līnijas
nosaukums.
Rūpīgi izraudzītās krāsas atspoguļo ko ļoti īpašu.
Nancy violetā, Calais zilā, Vals zaļā, Lille brūnā
un Dover pelēkā ir aizraujošas, vēsas krāsas, kuru
radītais efekts nav ne mazākajā mērā auksts.
Lamināta radītais mirdzuma efekts uzsver krāsu
intensitāti un izceļ krāsu cienījamo izskatu. Pateicoties gaišajiem nerūsējošā tērauda griestiem, telpa
izskatās lielāka, nekā tā patiesībā ir. Pelēka mākslīgā
granīta grīda harmonē ar krāsu un materiālu kombināciju. Apgaismojums rada patīkamu atmosfēru.
Kabīni var papildus aprīkot ar spoguli un rokturi.
Šis ir augstākās klases lifts.

Dover pelēkā
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Sienas

Lamināts, metālika
Nancy violetā

Lamināts, metālika
Calais zilā

Lamināts, metālika
Vals zaļā

Griesti
Nerūsējošais tērauds,
maigi atstarojošs

Grīda
Mākslīgais granīts, pelēka

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Nerūsējošais tērauds, matēts

Lamināts, metālika
Lille brūnā

Lamināts, metālika
Dover pelēkā

Griesti
Grīda
Durvis
Stūri
Kājlīstes

Stūri
Sintētisks materiāls, pelēks

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Krāsots tērauds, pelēks,
RAL9006

Kājlīstes
Anodizēts alumīnijs, pelēks
Schindler 6300
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San Marco.
Koka dabīgais pieskāriens.

Davos dižskābardis

Leeds valrieksts

Vittel ķirškoks

Narvik tīkkoks

Venēcijas arhitektūra un atmosfēra ir unikāla. Šeit
koka dabiskums un siltums ir paslēpts zem lagūnas
virsmas. Modernajā arhitektūrā kokam ir būtiska
loma. Izvēlieties no mūsu San Marco dizaina līnijas
četrām koka faktūrām, lai radītu jaunu harmoniju
Jūsu ēkā.
San Marco līnija ietver Davos dižskābardi, Leeds
valriekstu, Vittel ķirškoku un Narvik tīkkoku. To
faktūras, krāsas un apdare Jūsu liftā rada siltu atmosfēru. Nerūsējošā tērauda griesti un melnā mākslīgā
granīta grīda pievieno elegances pieskārienu. Tie
papildina jau tā izcilo lifta kabīnes kopskatu. Kabīni
var papildus aprīkot ar spoguli un rokturi. Apgaismojums palīdz veidot patīkamu iespaidu. Izbaudiet
mājīgo siltumu.
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Sienas

Griesti
Grīda
Durvis
Stūri
Kājlīstes

Stūri
Alumīnijs

Lamināts
Davos dižskābardis

Lamināts
Leeds valrieksts

Lamināts
Vittel ķirškoks

Lamināts
Narvik tīkkoks

Griesti
Nerūsējošais tērauds,
maigi atstarojošs

Grīda
Mākslīgais granīts, melna

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Nerūsējošais tērauds, matēts

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Krāsots tērauds, pelēks,
RAL9006

Kājlīstes
Anodizēts alumīnijs, pelēks
Schindler 6300
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Park Lane.
Moderna funkcionalitāte Jūsu īpašumam.

Nerūsējošais tērauds, matēts

Nerūsējošais tērauds, fakturēts

Nerūsējošais tērauds ar rombveida rakstu

Londonas Mayfair rajona arhitektūrā atturīga
elegance iet roku rokā ar modernu funkcionalitāti.
Uzsveriet Jūsu īpašuma moderno estētisko dimensiju
ar mūsu Park Lane dizaina līniju.
Nerūsējošais tērauds ir izteiksmīgs materiāls, un tāds
ir arī mūsu Park Lane interjera dizains. Ir pieejami trīs
atšķirīgi nerūsējošā tērauda apdares tipi: matēts,
ar auduma rakstu un ar rombveida rakstu. Tie visi ir
diskrēti moderni un eleganti vienkārši. Arī kabīnes
griesti ir no maigi atstarojoša nerūsējošā tērauda.
Īpašu uzmanību ir pelnījusi melnā mākslīgā granīta
grīda. Tā būtiski papildina lifta kabīnes kopējo
augstas kvalitātes izskatu.
Park Lane dizaina līniju var papildināt ar spoguli un
margām. Apgaismojums izceļ tehnisko atmosfēru.
Absolūti aizraujošs lifts.
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Sienas

Griesti
Grīda
Durvis
Stūri
Kājlīstes

Stūri
Alumīnijs

Nerūsējošais tērauds, matēts

Nerūsējošais tērauds,
fakturēts

Nerūsējošais tērauds ar
rombveida rakstu

Griesti
Nerūsējošais tērauds,
maigi atstarojošs

Grīda
Mākslīgais granīts, melna

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Nerūsējošais tērauds, matēts

Kabīnes durvis un priekšējā siena
Krāsots tērauds, pelēks,
RAL9006

Kājlīstes
Anodizēts alumīnijs, pelēks
Schindler 6300
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Nekas neizskatīsies kā iepriekš.
Elegance un praktiskums.
Stikla dizains,
skārienjutīgs

Stikla dizains ar spiedpogām
atbilstoši EN 81-70
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Nosaukumu
plāksnīte
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Kabīnes vadības
pogaparāti, skārienjutīgi

!
%"

Kabīnes vadības pogaparāti,
spiedpogas ar uzrakstiem neredzīgajiem

Stāvu pogaparāti, skārienjūtīgi, ar un
bez lifta pašreizējā atrašanās stāva
rādītāja

Stāvu pogaparāti, spiedpogas ar
uzrakstiem neredzīgajiem

Ar atslēgu slēdzami slēdži

Lifta kabīnes atrašanās vietas
rādītājs

Schindler 6300

Durvju sistēma ar dažādiem
variantiem: 2 paneļu teleskopiskas
durvis (attēls pa kreisi) un 2 vai
4 paneļu centrētas durvis (attēls
pa labi). Var izmantot esošās durvju
aplodas (skatīt attēlu pa labi).
Šahtas durvis pieejamas ar matēta
nerūsējoša tērauda apdari vai arī
krāsotas pelēkas (RAL 7032).

Attēli kreisajā ailē
Margas ir pieejamas ar trīs veidu
apdari: balta alumīnija laka
(RAL 9006), matēts alumīnijs
vai pulēts alumīnijs (no augšas
uz leju).
Attēli labajā ailē
Atbilst Eiropas standarta
EN 81-70 prasībām: stikla paneļi
ar spiedpogām.

Attēls kreisajā ailē. Pēc izvēles
iespējami ar atslēgu slēdzami
slēdži.
Attēls labajā ailē
Patīkamo atmosfēru papildina
sānu apgaismojums un maigi
atstarojoši nerūsējošā tērauda
griesti.

Schindler 6300
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Pieņemt pareizo lēmumu nekad nav bijis tik
viegli. Mums ir prieks tajā piedalīties.

Neatkarīgi no Jūsu modernizācijas vajadzībām mūsu
speciālisti labprāt sniegs Jums padomus par optimālo
risinājumu.
Mūsu tuvākais birojs:

RIX.6300.LT.05.10

www.schindler.lv

