
Schindler Modernisering

Schindler 6200/6300
Interiør, farger og materialer.
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Schindler 6200/6300 har et flott design og funksjonalitet på en måte
som gjør at passasjerene føler seg komfortable og trygge. Interiør, farger og
alternativer som passer din bygning.

DesignDesign mulighetermuligheter

2 stilarter
Velg «Round» for et jevnt organisk utseende,
eller «Square» for et moderne utseende. De-
signet er uttrykt gjennom valg av tak, hjørner
og håndlist.

5 tak- løsninger
Taket matcher stilartene perfekt og leveres
med energisparende LED-lys.

41 Farger
Fra frisk og livlig til varm og innbydende.
Design din heisstol fra våre 4 interiørstiler.

Unike
kombinasjoner
Når du skal tilpasse interiøret i heisstolen din,
gir vårt Liverta – konsept deg stor frihet.

TrTree trinntrinn forfor åå skapeskape enen personligpersonlig atmosfæratmosfære:e:
1.1. VeVelglg interiørinteriør-stil.-stil.
2.2. KoKombinermbiner vegg-ogvegg-og gulv-fargulv-fargerger..
3.3. TilpassTilpass veggervegger,, tak,tak, speilspeil ogog håndlist.håndlist.



3Schindler 6200/6300

EtEt stilrstilrentent utseendeutseende
Interiørart

Style set: «Round»
Tak: Bracket, rustfritt stål Lugano Matt finish
Vegger: Capri Lemon, Catania Grå
Hjørner: Eloksert aluminium
Gulvlister: Eloksert aluminium
Gulv: Gummi, prikket Sand

Style set: «Square»
Tak: Spot, rustfritt stål Lugano Matt finish
Vegger: Mascara Red
Håndlist: Rett, Børstet aluminium
Gulvlister: Aluminium eloksert
Gulv: Gummi prikkete Light Grå

«Round»
Skap en myk og organisk følelse.
Interiørstilen «Round» inneholder:
− Tak Bracket eller Curve
− Buende hjørner
− Rund håndlist som alternativ

«Square»
Moderne funksjonalitet med minimalistisk design.
«Square» interiøret inneholder:
− Line,eller spot tak
− Mindre hjørner
− Rett handlist som alternativ
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Malt
Riga Grey

Rustfritt stål
Lucerne
Brushed

Rustfritt stål
Lausanne
Linen

Hjørnelister **
Riga Grey

Tak
Rustfritt stål
Lugano Matt
Finish

Hjørnelister **
Aluminum
Polished

Hjørnelister **
Aluminum
Eloksert

Gulvlister
Aluminum
Eloksert

Vegger unicolor /bicolor

Heisdør
og front

Laminat
Catania Light Grey*

Laminat
Mascara Red

Laminat
Palermo Purple

Laminat
Bologna Orange

Laminat
Capri Lemon

Laminat
Tangier Orange

Laminat
Suez Grey

Laminat
Aswan Yellow

Laminat
Siena Brun

Laminat
Cadiz Blue

Laminat
Athens Grey

Laminat
Granada Metallic Platinum

Laminat
Tahiti Green

Laminat
Milan Grey

Laminat
Maribor Metallic Silver

Tak
Hjørner
Gulvlister

Gummi, prikket
Sort

Forberedt for
kundelevert gulv

Gummi, prikket
Anthracite

Gummi, prikket
Lysegrå

Gummi, prikket
Sand

Gulv

Saint Tropez
Fargerik og allsidig

* Kun tilgjengelig for bicolor bakveggen
** Hjørnelist tilgjengelig bare for 6300

Forbehold om endringer når det gjelder spesifikasjoner, valgmuligheter og
farger. Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i denne brosjyren er kun
eksempler. Disse kan avvike fra orginalen i farge og material.
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Saint Tropez
Saint Tropez tilbyr en rekke glade og visuelt slående farger,
fra lyse og friske, til varme og innbydende. Velg en farge for
hele stolens interiør eller varierer fargen på bakveggen for
å oppnå kontrast – et alternativ som er spesielt for denne
linjen.

Stilart: «Square»
Tak: Line, rustfritt stål Lugano Matt Finishh
Vegger: Cadiz Blue
Håndlist: Rett, Børstet rustfritt stål
Gulvlister: Eloksert aluminium
Gulv: Gummi, prikket lyse grå.
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Kunstig granitt
Brun

Kunstig granitt
Sort

Kunstig granitt
Grå

Kunstig granitt
Sand

Laminat
Petersburg Amber

Laminat
Leon Silver

Laminat
Birmingham Anthracite

Laminat
Oxford Blue

Laminat
Toronto Titanium

Laminat
Kashmir Blue

Laminat
Stockholm Grey

Laminat
Santorini White

Gummi, prikket
Svart

Forberedt for
kundelevert gulv

Gummi, prikket
Antrasitt

Gummi, prikket
Light Grey

Gummi, prikket
Sand

Hjørne **
Riga Grey

Tak
Rustfritt stål
Lugano Matt
Finish

Hjørne **
Aluminum
Polished

Hjørne **
Aluminum
Eloksert

Gulvlist
Aluminum
Eloksert

Vegger unicolor

Gulv

Tak
Hjørne
Gulvlist

Malt
Riga Grey

Rustfritt stål
Lucerne
Brushed

Rustfritt stål
Lausanne
Linen

Heisdør
og front

Laffitte
Levende og sofistikert

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

**Hjørneløsning er bare tilgjengelig for 6300
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Laffitte
Perfekt for profesjonelle miljøer, med nordlige farge-
toner. Farget laminat skaper en skinnende effekt og
gir en fornem følelse.

Stil art: «Square»
Tak: Spot, rustfritt stål Lugano Matt Finishh
Vegger: Santorini Hvit
Håndlist: Rett, Børstet aluminium
Gulvlister: Eloksert aluminium
Gulv: Gummi, prikkete antrasitt
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Kunstig granitt
Brun

Kunstig granitt
Svart

Kunstig granitt
Grå

Kunstig granitt
Sand

Laminat
Vancouver Wood

Laminat
Chicago Wood

Laminat
Slavonia Wood

Laminat
Arosa Wood

Gummi, prikket
Svart

Forberedt for
kundelevert gulv

Gummi, prikket
antrasitt

Gummi, prikket
Light Grey

Gummi, prikket
Sand

Hjørne **
Riga Grey

Tak
Rustfritt stål
Lugano Matt
Finish

Hjørne **
Aluminum
Polert

Hjørne **
Aluminum
Eloksert

Gulvlist
Aluminum
Eloksert

Vegger unicolor

Gulv

Tak
Hjørner
Gulvlister

Malt
Riga Grey

Rustfritt stål
Lucerne
Børstet

Rustfritt stål
Lausanne
Linen

Heisdør
og front

San Marco
Moderne og holdbar

** Hjørnelist er bare tilgjengelig for 6300

Forbehold om endringer når det gjelder spesifikasjoner, valgmuligheter og
farger. Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i denne brosjyren er kun
eksempler. Disse kan avvike fra orginalen i farge og material.
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San Marco
San Marco er naturbro trelaminat som gir harmoni og modernisme.
Fire forskjellige stilarter er til din disposisjon. Velg trekonstruksjoner,
farger og utførelser for å skape en god atmosfære i heisen.

Stil art: «Round»
Tak: Buet, rustfritt stål Lugano Matt Finishh
Vegger: Arosa Wood
Håndlist: Rund, aluminium Riga Grey
Gulvlist: Aluminium eloksert
Gulv: Kunstig granitt Sand
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Rustfritt stål
Lucerne Børstet

Rustfritt stål
Lugano Matt Finish

Rustfritt stål
Geneva Dama

Rustfritt stål
Zurich Mørk Børstet

Rustfritt stål
Lausanne Linen

Rustfritt stål
Doha Gold

Vegger unicolor

Hjørne **
Riga Grey

Tak
Rustfritt stål
Lugano Matt
Finish

Hjørne **
Aluminum
Polert

Hjørne **
Aluminum
eloksert

Gulvlist
Aluminum
eloksert

Tak
Hjørner
Gulvlister

Kunstig granitt
Brun

Kunstig granitt
Svart

Kunstig granitt
Grå

Kunstig granitt
Sand

Gummi, prikket
Svart

Gummi, prikket
Antrasitt

Gummi, prikket
Light Grey

Gummi, prikket
Sand

Gulv

Malt
Riga Grey

Rustfritt stål
Lucerne
Børstet

Rustfritt stål
Lausanne
Linen

Heisdør
og front

Forberedt for
kundelevert gulv

Park Lane
Moderne og Holdbar

** Corners available for 6300 only

Forbehold om endringer når det gjelder spesifikasjoner, valgmuligheter og
farger. Alle heisstoler og valgmuligheter illustrert i denne brosjyren er kun
eksempler. Disse kan avvike fra orginalen i farge og material.
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Park Lane
Fengende rustfritt stål gjør Park Lane til et særpreg. Seks
forskjellige typer rustfritt stål, er tilgjengelige, fra lys
børstet til gull, med eller uten mønster. Alle er diskret
moderne og upretensiøse.

Style art: «Square»
Tak: Line, rustfritt stål Lugano Matt Finish
Vegger: Rustfritt stål Zurich Mørk Børstet
Håndlist: Rett, Børstet aluminium
Gulvlister: Aluminium eloksert
Gulv: Kunstig granitt Grå
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Interiør med matchende utstyr.
Tilleggsutstyr og valgmuligheter

LED-belysning
LED belysning brukes i Schindler 6200/6300. De
kombineres med moderne design og med høy
energieffektivitet. Sammenlignet med en standard
lyspære har LED en levetid på opp til 20 ganger
lengre I.

Speil
Speil gir rom og bygninger en helt spesiell rom-
følelse. For å gi stolen mer dybde og /eller rom-
følelse kan speil i full høyde plasseres på sidevegg
eller bakvegg.
NB Lovregulert.

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.
Følgende utførelser er tilgjengelige for rund og rett
håndlist: Riga Grey, aluminium polert eller børstet.

Buet

Line

Braket

Spot Indirekte

Rund

«Rund»

Spot Square

«Square»
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Park Lane, Børstet Zurich Mørk rustfritt stål, Line taket Saint Tropez, Cadiz Blue Unicolor, Square tak

Saint Tropez, Bologna Orange, Bracket taket Laffitte, Stockholm Grey, Spot taket
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Tablåer
Velg mellom to alternative tablåer: Våre stilige og
moderne glasstablåer med berøringsfølsomt tastatur,
eller våre blanke og slitesterke tablåer i rustfritt stål og
glass med mekaniske trykknapper. Du kan også mat-
che betjeningstablåene, indikatorene og navneplatene
ved inngangen. Begge linjene er tilgjengelig på tvers av
designlinjene.

Stoltablå

(COP), trykknapper

197 × 1040 mm

Nøkkelbryter (LIP)

65 × 290 mm

Tastatur
Stoltablået er tilgjengelig med forskjellige tastaturer.
10-knapp tastaturet har ti tall uavhengig av antall eta-
sjer. Standardtastaturet derimot har like mange tall som
antall etasjer. Fordelen med 10-knapp tastaturet er at
talloppsettet er lik det kjente telefontastaturet.

Standardtastaturet er svært godt egnet til bygninger
med få etasjer. Glasstablåene gir heisen et moderne
utseende. Trykknappene er tilgjengelige med berørings-
sensitive tall eller mekaniske trykknapper.

Nøkkelbryter (COP-K4)

197 × 135 mm

Stoltablå (COP),

trykknapper med nøkkel

bryteren (COP-K 4)

Etasjetablå

trykknapper

65 × 160 mm
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Navneplate

82 × 905 mm

Etasjeviser (LIP)

65 × 160 mm

Stoltablå (COP) berøringssensitiv

210 × 905 mm

Stoltablå (COP), berørings-

sensitiv med nøkkelbryter

(COP-K)

Etasjetablå (LOP), berøringssensitiv, med eller

uten posisjonsvisning

65 × 160 mm

Nøkkelbryteren (COP-K)

210 × 120 mm
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Square tak, rustfritt stål Lugano Matt Finish Brackt tak, rustfritt stål Lugano Matt Finish

Spot tak, rustfritt stål Lugano Matt Finish Buet tak, rustfritt stål Lugano Matt Finish

Glass i bakvegg, Libertà konseptBlandet stolinteriør, Libertà konsept
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Hjørne, Riga Grey Stoltablå med trykknapper

Hjørne, aluminium Polert

Hjørne, aluminium eloksert

Nøkkelbryter for glass Stoltablå

Håndlist rundt, aluminium Polert

Håndlist rett, aluminium Polert

Håndlist rundt, Riga Grey

Håndlist rett, Riga Grey

Håndlist rundt, børstet aluminium

Håndlist rett, børstet aluminium
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Speil

plassering

* Tilgjengelig for forhåndsdefinerte stol bredder.

Vegger
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Gulv

Gummi, prikket

Kunstig granitt

LibertàLibertà –– gjørgjør heisenheisen dindin
personligpersonlig
Ønsker du å ha vegger i forskjellige farger? Ønsker du en heisstol som ikke
er i standard størrelse? Med Libertà-konseptet kan du få muligheten til å
utforme din egen heisstol. Velg tak, velg en hvilken som helst farge fra våre
interiørstiler, og velg hvilke alternativer du ønsker. Heisstol- og dørstørrelsen
kan tilpasses for å oppfylle dine behov.
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Håndlist
“Round” Kvadrat “Square”

Tablå trykknapper
Rustfritt stål

Glass, berøringssensitive

Tak
Rustfritt stål Lugano Matt Finish

Glass bakvegg *
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Planlegging
Er tilgang avgjørende for din bygning? Våre funksjoner
og alternativer lar deg individualisere din heis for å opp-
fylle bestemte krav. Mulighetene er nesten uendelige.

Ytelse
Møt de daglige kravene til ordinær drift i bygningen,
samt noen spesielle krav, takket være vårt brede utvalg
av muligheter.

Design
Med Schindler 6200/6300 kan du enkelt komplettere
byggets eksisterende utseende.

Tilgjengelighet
Adgang for alle. Anvendelighet og brukervennlighet har
vært utgangspunktet for valg av alternativer i Schindler
6200/6300.

Sikkerhet
Personvern og sikkerhet kan være helt essensielt, spe-
sielt i forretningsbygg. Derfor er det viktig å integrere
heisen i ditt konsept for bygningsadministrasjonen ved
hjelp av våre forskjellige alternativer.

Miljø
De miljøvennlige egenskapene til Schindler 6200/6300
gjør at du kan redusere det daglige energiforbruket,
uten å ofre komforten.

Flere muligheter for best mulig tilpasning.
Design og funksjoner.

LyLystst tiltil åå oppleveoppleve flerfleree
avav vårvåree prprodukterodukter
ogog muligheter?muligheter?
TaTa kontaktkontakt medmed dindin
SchindlerSchindler-konsulent.-konsulent.

Horisontal-Stoltablå Navneplate for betjeningstablå i glass
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Ytelse

Drift av opptil: tre heiser for Schindler 6300, to heiser for
Schindler 6200

Enkelt inngang *

Inngang fra 2 sider 1

Selektiv døråpning

Tidlig døråpning

Teleskopdører (T2) *

Sentralåpende dører (C21, C4)

Ytelse: Foldedør.

Overlastkontroll *

To-veis kommunikasjon (Telealarm) *

Innebygd overvåkingsalarm (ETMA) *

Automatisk nivellering av heisstol

Automatisk retur av heisstol til hovedetasjen

Manuell evakuering til nærmeste etasje *

Sertifisert sjaktstige

Trådløs kommunikasjon

Ekstern overvåking og diagnostikk

Automatisk uavbrutt drift

Heisvifte

Styring av belysning

Grensesnitt for bygningsadm.

Fangapparat på motvekt for 1m/s

Konstruksjon

«Round» og «Square»

(Schindler 6200 uten hjørner)

Fem tak med LED-belysning

Fire interiørstiler (Saint Tropez, Laffitte, San Marco, Park Lane)

Libertà konsept: fleksibelt interiør

Forberedt for kundelevert gulv <13 mm

Speil i full høyde, halv bredde

Speil i halv høyde, halv bredde

Navneplate for stoltablå i glass

Navneplate for stoltablå i rustfritt stål

Rund håndlist i aluminium, Riga Grey, polert eller børstet

Rett håndlist i rustfritt stål Riga Grey, polert eller børstet

Heisdør i rustfritt stål Riga Grey, polert eller børstet

Etasjedør malt, rustfritt stål (RAL 7032) *

Etasjedør rustfritt stål, Lucerne børstet

Etasjedør rustfritt stål. Lausanne Linen

Glass bakvegg: halv høyde

Glass bakvegg, full høyde

Lav sjakthøyde

Sjaktdybde

Tilgjengelighet

Styringsmuligheter

Felles henting (PI) *

Felles ned (KA)

Kollektiv selektiv styring (KS)

Etasjetablå

Berøringssensitiv tablå med 10 knappers tastaturlayout
(telefontype) *

Berøringssensitiv tablå med konvensjonell tastaturlayout
opptil 23 etasjer (-3 til 20)

Berøringssensitiv tablå med konvensjonell tastaturlayout
opptil 23 etasjer

Vannrett etasjetablå med mekaniske trykknapper

Sekundært, loddrett etasjetablå, motsatt side av etasjetablå

Punktskrift på alle tablåtyper

Døråpning/lukking og alarmknapp *

Hørbar kunngjøring av etasje

Display for visning av destinasjonsetasje for KS

Visuell retningsvisning (pil)

Visuell etasjevisning (nummer) for KS

Nøkkelbryter

Nødlys i heisstolen*

Etasjetablå:

Berøringsesensitive

Trykknapp

Visuell bekreftelse av oppkall *

Hørbar bekreftelse av oppkall *

Visuell retningsvisning for heisstol(piler)

Posisjonsvisning for heisstol (nummer)

Nøkkelbryter

Montert dørkarm*

Veggmontert

Lysgardinvern på dører

Lysgardinvern på dører EN 81-70

Sikkerhet

Nødstrømsdrift

Via nøkkelbryter

Via nøkkelkort

Via pin-kode (glasstablå, COP 10 tastatur)

Automatisk evakuering til hovedetasje for parkeringsetasje

Brennslyring BR1 (EN 81-73)

Alarm I heisstol eller sjakt

Miljø

Regenerativt drivsystem PF 1

Standby-modus

Automatisk lysstyrins I heisstol

Energisparende LED belysning *

Smøringsfritt, girløst drivsystem *

Halogenfri kabling

Solcellepanel

Hybrid eneristyring for tilkobling til OV-panel

FuFunskjonernskjoner ogog alternativeralternativer

* Standard funksjoner

1 Gjelder for Schindler 6300

2 Gjelder for Schindler 6200

3 Gjelder for predefinert heisstol



Fra undergrunn til skyskraper.
Urban mobilitet

God trafikkflyt/mobilitet er helt essensielt i dagens samfunn. Schindler står for
urban mobilitet og er anerkjent for sin kvalitet og sikkerhet. Daglig setter 1000
millioner mennesker sin lit til Schindlers produkter og tjenester.

Schindler leverer urban mobilitet med sine heiser, rulletrapper og tjenester som
alle er utviklet for effektivitet og lang levetid. Schindler bidrar med utvikling av
bygg, helt fra planleggingsnivået, kontruksjon og installasjon til den daglige
driften, og på denne måten, sikrer byggets totale levetid.

RaskRask leveringlevering

Med Schindlers store utvalg av heiser og rulletrapper finnes det
transportløsninger for alle typer bygg. Kunder kan stole på
bærekraftig teknologi, fremragende prosjektering og sikre
montasjemetoder. Alltid det perfekte resultat.

Teknologi for alle typer bygg og alle typer transportbehov:
– Bolig og kontorbygg
– Høye forretningsbygg og handlesentre
– Sykehus og offentlige bygg
– Høytrafikkerte bygg
– Høyhus
– Cruiseskip

SmartSmart planleggingplanlegging

For å velge rett transportløsning må man ta hensyn til byggets
krav og kalkulere det potensielle trafikkmønsteret. Det er kjernen
i Schindlers planleggingshjelp, å sikre effektiv transport og en
behagelig reise for alle passasjerer.

Prosjektering:
– Kompetente selgere står til disposisjon med
produktinformasjon
– Trafikkanalyse og kalkyler
– Teknisk avdeling for de byggtekniske tegningene
– Planleggingsunderlag og verktøy for rask sjaktplanlegging,
byggtekniske tegninger og produktvalg.
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EffektivEffektiv driftdrift

Sikker og problemfri drift, samt god tilgjengelighet er alle et
resultat av godt vedlikehold og modernisering. Miljøvennlig og
driftssikker heis gir også en verdiøkning på din investering.

Vedlikeholds-, reparasjons- og moderniseringsporteføljen:
– Globalt nettverk av serviceavdelinger
– Dyktige og sertifiserte teknikere og heismontører
– Serviceløsninger for alle bygningstyper og krav
– Tilgjengelighet og rask levering av reservedeler
– Rask respons fra kundesenterene
– Nettbasert fjernovervåking og feilsøkingsutstyr
– Totalutskifting og diverse «trinn for trinn»
moderniseringsløsninger

KoKontinuerligentinuerlige forbedringerforbedringer

Schindler utvikler stadig nye produkter, setter nye standarder og
øker effektiviteten. Teknologiske milepæler som øker mobiliteten
i det urbane samfunnet. Fremskritt krever innovasjon.

Den nyeste utviklingen:
– PORT-Technology – Trafikk, byggkommunikasjon og adgangs-
kontrollsystem som beregner den korteste reiseveien i bygget.
– Schindlers regenerative PF1 miljøvennlige maskin
– Plassbesparende, vekt-optimalisert design
– Fleksible moderniseringsløsninger, fra totalutskiftning til
delvis oppgraderinger
– Eco-mode energibesparende systemer for heiser og
rulletrapper

23Schindler 6200/6300
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Schindler er en av hovedsamarbeidsparterne til Solar Impulse, flyet som uten drivstoff, har som mål
å fly verden rundt drevet på solenergi.

Når visjon møter disiplin.
Schindler samarbeider med Solar Impulse.

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

www.schindler.no




