
Schindler 5500
Stolinteriør, farger og materialer.

Schindler person heis
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Skap ditt eget design ved å kombiner farger, materialer, belysning, speil,
håndlist og tilbehør. Du kan velge fra en av våre 4 interiørstiler, eller du kan
designe heisstolen etter egen smak.

Våre forslag til design gir
deg bare en idé om hva som
er mulig, og som lett kan
kombineres. Liker du å være
mer kreativ, er dette et godt
utgangspunkt til å designe
dindin egenegen heisstol.heisstol.
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Alle variasjoner – 5 trinn.
Denne heisen følger dine ideer.

Kombiner farger og materialer.
Velg fra 4 design linjer, eller kombi-
ner med glassvegger og dører.

Velg dine betjeningspaneler.
Integrer rustfritt stål eller glasspaneler
i svart eller hvit.

Velg gulv og tak.
Velg tak i rustfritt stål med alternativer
i matt eller gull finish med matchende gulv.
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Velg belysning.
Skap stemning med indirekte eller
direkte belysning eller andre design
som firkantede, spott eller kurvede.

Trinn 4 Trinn 5

Konfigrasjon av
Schindler-5500 gir
mange muligheter.

Velg tilleggsutstyr.
Håndlister og speil kompletterer
heisstolen. Belyste håndlister og lister
er et ekstra høydepunkt.
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Heistol leveres uten innredning for å
spesialtilpasse deres uttrykk. Innred-
ning kan veie inntil 50% av nyttelast.

Passer din stil
S
p
e
il



6 Schindler 5500 Design lines

TimesTimes SquarSquaree
Moderne og allsidig
Denne moderne interiørstilen er tilgjengelig med en eller
to farger. Kombiner det ensfargete interiøret med laminat
eller rustfritt stål. Legg til dybde til heisstolen ved å bruke
2 kontrastfarger på sider og bakvegger. Eller velg akkurat
det stolinteriøret du ønsker.

NavonaNavona
Funksjonell og robust
Denne robuste interiørstilen passer godt til boligbygg.
Friske farger, tre valgfrie gulv, samt et bart gulv. Rustfritt
stål kan settes på tak – og sidevegg.

PaParkrk AvAvenueenue
Eksklusivt og elegant
En eksklusiv stil som passer i eksklusive boligbygg og
flotte forretningsbygg. Det beste innen material og
fargevalg, runde overganger mellom tak og bakvegg og
takbelysningen gir heisstolen en spesiell eleganse.

SunsetSunset BoulevarBoulevardd
Inspirerende
Tilfredstiller brukernes forventninger i bygninger med
spesielle krav, som hoteller og restauranter. Kombina-
sjon av materialer av høy kvalitet, farger og mønstre
gjør dette til en unik løsning.
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Navona
Funksjonell og robust

Square

BelysningHeisstol

Tak

Pulverlakkert
Polar White

Pulverlakkert
Riga Grey

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Merk
Forbehold om endringer når det gjelder
spesifikasjoner, valgmuligheter og farger.
Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i
denne brosjyren er kun eksemplarer. Disse
kan avvike fra original i farge og material.
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Sidevegger

Gulv

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Pulverlakkert
Polar White

Pulverlakkert
Riga Grey

Sort gummi
Prikket Grå gummi

Pulverlakkert
Capri Yellow

Pulverlakkert
San Marino Blue

Pulverlakkert
Genoa Green

Pulverlakkert
Ravenna Orange

Pulverlakkert
Riga Grey

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Bakvegg

Grå gummi
Pigget

Aluminium
Riflet plate
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Times Square
Moderne og allsidig

Vegger
Laminat
Tangier Orange

Belysning
Bracket

Gulv
Kunst granitt
Brun

Tak
Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Flerfargede muligheter
Velg mellom flere friske, varme og kalde farger.

Laminat og rustfritt stål
Skap en annen atmosfære ved å velge forskjellige materi-
aler. For å få et friskt utseende kan du velge mellom
fargerike laminater. Rustfritt stål gir et mer rent og
moderne utseende.

Glassvegger og -dører
Få en heis med utsikt. Velg glasspaneler for sideveggene
eller bakveggen.
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Times Square
Si det med farger.

Indirekte

BelysningHeisstol

Spot

Square

Bracket

Tak

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Rustfritt stål
Montreux Mirror

Pulverlakkert
Riga Grey

Pulverlakkert
Polar White

Merk
Forbehold om endringer når det gjelder
spesifikasjoner, valgmuligheter og farger.
Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i
denne brosjyren er kun eksemplarer. Disse
kan avvike fra original i farge og material.
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Laminat
Dubai Blue

Laminat
Cadiz Blue

Laminat
Tahiti Green

Laminat
Athens Grey

Kunst granitt
Sort

Kunst granitt
Brun

Kunst granitt
Grå

Svart gummi
Prikket

Forberedt for
kundelevert gulv

Laminat
Siena Brown

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Laminat
Seville Sunset

Laminat
Milan Grey

Rustfritt stål
Montreux Mirror

Laminat
Tangier Orange

Laminat
Polar White

Rustfritt stål
Geneva Dama

Laminat
Aswan Yellow

Rustfritt stål
Lausanne Linen

Laminat
Suez Grey

Gulv

Vegger
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Belysning
Line

Park Avenue
Ekslusiv og elegant

Vegger
Malt vegg bak glass
Shanghai Red

Wave

Gulv
Kunst granitt
Sort

Tak
Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Malte vegger bak glass
Malte vegger bak glass får en spesiell høyglans som gir
heisstolen en hyggelig atmosfære. Du kan velge mellom
et utvalg av farger eller enhver NCS farge du måtte ønske
slik at det passer med resten av bygget.

Wave
Alternativet «Wave», en avrundet overgang mellom taket
og bakveggen.

Belyste håndlister og lister
Marker heisstolen med belyste håndlister og lister
for en spesiell effekt og et varig inntrykk.

Glassvegger og -dører
Velg transperante glasspaneler for sideveggene eller
bakveggen.
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Heisstol

Park Avenue
Moderne og elegant.

Spot

Belysning

Dash

Line

Curve

Tak

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Rustfritt stål
Montreux Mirror

Rustfritt stål
Lugano matt overflate

Rustfritt stål
Zurich Dark Brushed

Rustfritt stål
Doha Gold
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Gulv

Kunst granitt
Sort

Kunst granitt
Brun

Kunst granitt
Grå

Svart gummi
Prikket

Forberedt for
kundelevert gulv

Merk
Spesifikasjoner, valgmuligheter og farger kan endres. Alle heisestoler og valgmuligheter som vises i denne brosjyren er kun eksempler.
Prøvene kan variere i forhold til originalfarge og -materiale.

Rustfritt stål
Lausanne Linen

Laminat
Slavonia Wood

Malt vegg bak glass «Metallic»
Petersburg Amber

Malt vegg bak glass «Metallic»
Stockholm Grey

Malt vegg bak glass
Shanghai Red

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Rustfritt stål
Lugano matt overflate

Laminat
Vancouver Wood

Malt vegg bak glass «Metallic»
Toronto Titanium

Malt vegg bak glass
Jodhpur Blue

Rustfritt stål
Montreux Mirror

Rustfritt stål
Zurich Dark Brushed

Laminat
Chigago Wood

Malt vegg bak glass «Metallic»
Leon Silver

Malt vegg bak glass
Antigua Celestine

Rustfritt stål
Geneva Dama

Rustfritt stål
Doha Gold

Laminat
Arosa Wood

Malt vegg bak glass «Metallic»
Kashmir Blue

Malt vegg bak glass
Helsinki Grey

Malt vegg bak glass
Velg din egen NCS-farge.
+

Vegger
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Sunset Boulevard
Inspirerende

Vegger
Digitalt print på glass
Moscow Red

Belysning
Dash Array

Gulv
Kunst granitt
Grå

Tak
Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Digitalt print på glass
Nydelige og intense farger, understreket av elegante
glassløsninger. Med denne designen kan du skape en
fascinerende atmosfære.

Digitalt print på rustfritt stål
Mulighet for å printe møstre på rustfritt stål. Velg rustfritt
stål tilført bronse eller grå glanseffekt.

Belyste håndlister og lister
Små detaljer, stor virkning. Opplyste håndliister og lister
gir heisstolen en unik avslutning.

Glassvegger og -dører
Få en heis med utsikt. Velg glasspaneler for sideveggene
eller bakveggen.
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Sunset Boulevard
Digitalt print på rustfritt stål

Heisstol

Spot

Belysning

Line

Surround

Dash Array

Tak

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Rustfritt stål
Montreux Mirror

Rustfritt stål
Lugano matt overflate

Rustfritt stål
Zurich Dark Brushed

Rustfritt stål
Doha Gold



21Schindler 5500 Design lines

Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Vegger
Digitalt print på speil eller
rustfritt stål

Merk
Forbehold om endringer når
det gjelder spesifikasjoner,
valgmuligheter og farger.
Alle heisstoler og valgmulighe-
ter illustrert i denne brosjyren
er kun eksemplarer. Disse
kan avvike fra original i farge
og material.

Vegger
Rustfritt stål

Doha Gold

Lucerne Brushed

Montreux Mirror

Lugano matt overflate

Zurich Dark Brushed

Gulv

Kunst granitt
Sort

Kunst granitt
Brun

Kunst granitt
Grå

Forberedt for
kundelevert gulv
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Sunset Boulevard
Digitalt print på glass

Spot

BelysningHeisstol

Line

Surround

Dash Array

Tak

Rustfritt stål
Lucerne Brushed

Rustfritt stål
Montreux Mirror

Rustfritt stål
Lugano matt overflate

Rustfritt stål
Zurich Dark Brushed

Rustfritt stål
Doha Gold
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Detroit Grey New York Sunset Antalya Blue Moscow Red Luxor Gold Marrakesh Mocha

Merk
Forbehold om endringer når det gjelder spesifikasjoner, valgmuligheter og farger. Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i
denne brosjyren er kun eksemplarer. Disse kan avvike fra original i farge og material.

Vegger
Print på glass

Lucerne Brushed

Montreux Mirror

Lugano matt overflate

Zurich Dark Brushed

Kunst granitt
Sort

Kunst granitt
Brun

Kunst granitt
Grå

Forberedt for
kundelevert gulv

Gulv

Doha Gold

Vegger
Rustfritt stål



24 Schindler 5500 Design lines

Times Square med
glasspaneler
Tak og bakvegg:
Rustfritt stål, Lucerne børstet
Sidevegger: Glass
Gulv: Sort, kunst granitt
Belysning: Indirekte LED

Times Square med
glasspaneler
Tak og vegger:
Rustfritt stål, Lucerne børstet
Bakvegg: Glass
Gulv: Sort, kunst granitt
Belysning: Indirekte LED

Blikkfang
Vegger og dører i glass

Glassvegger og glassdører
Du kan velge mellom et stort utvalg av glassdører. Glass-
paneler kan monteres på alle vegger for maksimal utsikt
eller kombineres med innredning fra interiørstilene
Times Square, Park Avenue og Sunset Boulevard.

Merk
Forbehold om endringer når det gjelder spesifikasjoner, valgmuligheter og farger.
Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i denne brosjyren er kun eksemplarer.
Disse kan avvike fra original i farge og material.

Glass bak-og
sidevegger
med glassdør

Rammer rundt glassvegger er tilgjengelig i 2 rustfrie utførelser.

Glassdør

Glass
bakvegg

Glass
sidevegg

Lucerne Brushed Montreux Mirror
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Glasspaneler

Times Square med
glasspaneler
Tak: Rustfritt stål,
Lucerne børstet
Bak- og sidevegger: Glass
Gulv: Sort kunst granitt
Belysning: Indirekte LED
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Speil
Speil gir rom og bygninger en helt spesiell romfølelse.
For å gi heisstolen mer dybde og /eller romfølelse kan
speil i full høyde plasserer på sidevegg eller bakvegg.
NB! Lovregulert.

Stolinteriør med matchende tilleggsutstyr.
Tilleggsutstyr og valgmuligheter

Håndlist
Selv om heisen kjører jevnt og nesten lydløst, kan en
håndlist gi en følelse av trygghet. Håndlist i rustfritt stål
kan monteres på side- og bakvegg.

Etasjetablåer og etasjeviserer
Med Schindler 5500’s tilleggsutstyr, tablåer
og etasjevisere blir det enkelt for passasjerer
å finne veien til heisen i bygget og komme til
ønsket etasje raskt og komfortabelt. Velg det
optimale tilleggsutstyr til etasjen for en heis
eller flere heiser i gruppe.
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Speil i 2 felter på bakvegg Speil i 2 felter på sidevegg

Speil på bakvegg i full høyde Speil på halve bakvegg
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ElegantElegant design.design. EnkelEnkel åå betjene.betjene.
EnEn invitasjoninvitasjon tiltil passasjerpassasjer kontrkontroll.oll.

Linea 300
Variert dekkplate i rustfritt stål. Moderne og robust plate i
børstet rustfritt stål, speilpolert eller mønstret. Trykknapper
med klart hvitt lys som blir røde når anrop registreres. Hvite
eller sorte glasstablå med godt lesbart rødt LED punkt
matrise display.

Andre funksjoner
− TFT LCD-skjerm
− Forskjellige monteringsvalg for etasjetablå
− Nøkkelbrytere
− Kortleser
− Knapper med blindeskrift

Stoltablå
tablå

Kjøreretningspiler

Etasjetablå

Etasjeviser

Linea 100
Funksjonell design med dekkplate i børstet rustfritt stål.
Hvite anviserfelt med sort, godt lesbart rød LED punkt-
matrise display. Trykkknapper med rød bekreftelse.

Valgfritt
− Lukket tablåboks for heispasser
− Nøkkelbryter
− Knapper med blindeskrift

Stoltablå
tablå

Kjøreretningspiler

Etasjeviser

Etasjetablå
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Linea Vetro
Stilig og elegant sort eller hvitt glasspanel i full høyde
kan integreres i stolinteriøret. Berøringssensitivt betje-
ning, lettleselig anviserfelt TFT LCD display.

PORT Terminal
Et variert utvalg i design og teknologi av portterminal
er tilgjenelig for å optimalisere trafikkflyten.
For mer informasjon, se www.theporttechnology.com.

Stoltablå
tablå

Etasjetablå

Port terminal
med kortleser
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Flere muligheter for best mulig tilpasning.

Schindler tilbyr et stort utvalg av design og funksjoner
for alle kategorier. Listen under gir en kort oversikt
over noen av valgene. Dette gir deg mulighet til å
skreddersy heisen til din bygning.

Interiørstiler
− Glass i dører og vegger
− LED-belysning integrert i takpanelet
− Kundetilpasset stol
− Malt vegg bak glass
− Digitalt print på rustfritt stål eller glass
− Opplyste håndlister og andre lister

Ytelse
− Opp til 8 heiser i en gruppe som kan utvides
med PORT-teknologi
− Avansert maskineri
− Gjennomgang i heisstolen
− Utmerket kjørekomfort
− Diagnose verktøy

Tilgjengelighet
− Schindler PORT
− Grensesnitt for bygningsovervåkning
− Tilgjengelig for personer med funksjonshemninger
− Flerspråklige talemeldinger
− Mekanisk eller sensitive tablå
− Vakttjeneste

Sikkerhet
− Radarovervåking av dørfelt
− Adgangskontroll for etasjer
− Grensesnitt for CCTV
− Ekstern alarm
− Automatisk evakuering
− Brannstyring
− Brannmannsheiser (EN81-72)

Miljø
− LED-belysning
− Styring av gulvbelysning
− Halogenfri kabling
− Regenerativt drivsystem

For å få hjelp til å velge
funksjonene for bygnin-
gen, kan du kontakte
din salgsrepresentant fra
Schindler.
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Visjon møter disiplin.
Schindlers partner er Solar Impulse.

Schindler er en av hovedsamarbeidspartnerne til Solar Impulse – flyet som uten drivstoff, har som
mål å fly verden rundt kun drevet på solenergi.

www.schindler.no

Reber Schindler Heis AS
Postboks 26
4702 Vennesla

Tlf. +47 38 15 11 00
Telefax +47 38 15 78 58

reb.email@no.schindler.com

For ytterligere detaljer, og alle steder der du
kan møte din nærmeste Schindler konsulent:
www.schindler.no RE
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