
Schindler 5500
Designlijnen, kleuren en materialen.
Design dat uw zintuigen aanspreekt.

Schindler personenliften
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Vrije designkeuze
Creëer uw eigen design. Combineer kleuren, materialen, verlichting,
spiegels, leuningen en borden om de sfeer te bereiken die past bij uw
ideeën en uw gebouw. Kies uit één van onze 4 interieurdesignlijnen of 
ontwerp de volledige liftkooi volgens uw eigen smaak.

Onze favoriete designs 
geven u slechts een 
idee van wat mogelijk 
is en kunnen eenvoudig 
gecombineerd worden. 
Wenst u creatiever te zijn, 
dan kunt u zelf uw eigen 
liftkooi ontwerpen.
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De volledige verscheidenheid -  
in slechts vijf stappen.
Deze lift volgt uw ideeën.

Combineer kleuren en materialen. 
Kies één van de vier designlijnen of 
combineer met glazen wanden en 
deuren.

Selecteer uw bedieningspanelen.
Integreer roestvast staal of glazen 
panelen in zwart of wit.

Kies een vloer en plafond.
Kies uit de roestvast stalen plafond-
opties met een matte of glanzende 
afwerking en passende vloeren.

Kies de verlichting.
Creëer sfeer met directe of indirecte 
verlichting en verschillende ver-
lichtingsdesigns zoals vierkant, rond 
of spots.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Uw keuze. De Schindler 5500 
brengt configureerbaarheid 
naar een nieuw niveau.

Voeg opties toe.  
Leuningen en spiegels werken de
kooi af. Verlichte leuningen en plinten
vormen een extra opvallend detail.
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De optionele naakte kooi voegt tot
50% van de nominale kooicapaciteit
toe als extra ruimte voor uw interieur.
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Times Square 
Modern en veelzijdig

een naakte kooi om uw stijl en smaak te creëren. De Times
Square voegt markante elementen toe aan een openbaar,
commercieel of residentieel gebouw.

Bepaal uw moderne look. Kies uit warme of koele kleuren
om een frisse look te creëren of combineer de opties om
het contrast te vergroten voor meer diepte. Opteer voor
glazen deuren en wanden voor transparantie. Kies voor 

Navona 
Functioneel en duurzaam 

voor residentiële gebouwen. Roestvast staal
kan toegevoegd worden aan de achter- en zijwanden.
Het Navona interieur staat voor langdurige functionali-
teit precies waar nodig.

Voeg helderheid en robuust comfort aan uw liftkooi toe 
met deze designlijn. Frisse kleuren, een contrasterende 
achterwand, de optie van drie verschillende vloeren 
of een naakte vloer maken Navona tot de juiste keuze 

Park Avenue 
Gesofisticeerd en elegant

glascollectie of een bronzen of gesatineerde grijze
afwerking op roestvast staal. Passende verlichting werkt
het stijlvol design van deze lift af – een ideale lift voor
representatieve gebouwen zoals luxueuze woongebou-
wen, hotels en kantoren.

Ontdek pure elegantie met geverfde glazen wanden of
kies laminaat om een meer hedendaagse sfeer te creëren.
Het optionele golfdesign, een afgeronde overgang
van het plafond naar de achterwand, geeft uw liftkooi
een uniek uitzicht. Een extra in het oog springend detail
is een gouden of zilveren glinstering van onze metallische 

Sunset Boulevard 
Inspirerend en karaktervol

De verlichtings- en plafondconcepten creëren
een fascinerende sfeer. Maak van uw lift uw eigen 
schouwtoneel.

Laat passagiers volop genieten in luxueuze locaties
zoals hotels, clubs en restaurants. De combinatie van
materialen van premiumkwaliteit, boeiende patronen
en spetterende kleurschakeringen maken deze lift uniek. 
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Navona 
Functioneel en duurzaam

Vierkant

VerlichtingLiftkooi

Vloer

Plafond

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Poederverf
Poolwit

Poederverf
Riga Grijs

Rubber gespikkeld 
Zwart

Rubber
Grijs 

Poederverf
Poolwit

Poederverf
Riga Grijs

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn
onderhevig aan wijzigingen. Alle lift-
kooien en opties in deze brochure zijn
enkel representatief. De weergegeven
voorbeelden kunnen verschillen van het
origineel in kleur en materiaal.

Poederverf
Capri Geel

Poederverf
San Marino Blauw

Poederverf
Genua Groen

Poederverf
Ravenna Oranje

Poederverf
Riga Grijs

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Achterwand

Rubber genopt 
Grijs

Aluminium
Geribde staalplaat

Zijwanden
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Times Square 
Modern en veelzijdig

Wanden  
Laminaat
Tanger Oranje

Verlichting
Beugel

Vloer
Kunstgraniet
Bruin

Plafond
Roestvast staal
Luzern geborsteld

Veelkleurige opties
Speel met frisse en levendige kleuren. Kies uit diverse warme 
en koele kleuren die er op zich, maar ook gecombineerd, 
fantastisch uitzien. 

Laminaat en roestvast staal
Creëer een andere sfeer door verschillende materialen te 
selecteren. Kies voor een frisse look uit kleurrijk laminaat. 
Roestvast staal geeft een zuiverdere en modernere look. 
Combineer beide materialen voor meer individualiteit.

Glazen wanden en deuren
Geef uw lift een panoramisch zicht. Selecteer glazen 
panelen voor de zijwanden of achterwand, of beide voor 
complete transparantie.
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Times Square
Laat kleur uw taal spreken

Indirect

VerlichtingLiftkooi

Laminaat
Dubai Blauw

Laminaat 
Cadiz Blauw

Laminaat 
Tahiti Groen

Laminaat 
Athene Grijs

Spot

Vierkant

Beugel

Plafond

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Roestvast staal
Montreux Spiegel

Poederverf
Riga Grijs

Poederverf
Poolwit

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn 
onderhevig aan wijzigingen. Alle lift-
kooien en opties in deze brochure zijn 
enkel representatief. De weergegeven 
voorbeelden kunnen verschillen van het 
origineel in kleur en materiaal.

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Grijs

Rubber gespikkeld
Zwart

Voorbereid voor 
door de klant 
geleverde vloer

Laminaat 
Siena Bruin

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Laminaat 
Sevilla Sunset

Laminaat 
Milaan Grijs

Roestvast staal
Montreux Spiegel

Laminaat 
Tanger Oranje

Laminaat 
Poolwit

Roestvast staal
Genève Dama

Laminaat 
Aswan Geel

Roestvast staal
Lausanne Linnen

Laminaat 
Suez Grijs

Vloer

Wanden
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Verlichting
Line

Wave

Park Avenue
Verfijnd en elegant

Wanden 
Geverfd glas
Shanghai Rood

Vloer
Kunstgraniet
Zwart

Plafond
Roestvast staal
Luzern geborsteld

Geverfd glas
Door een verfkleur aan te brengen achter glas, creëert
u een zeer glanzend en helder effect dat een aangename
sfeer aan uw liftkooi toevoegt. Om te zorgen dat de
geverfde glazen wanden perfect passen bij het totaal-
beeld van uw gebouw, kunt u kiezen uit vooraf geselec-
teerde kleuren of een kleur uit het NCS-model (Natural 
Color System).

Wave
De optionele 

“
wave”, een afgerond designelement dat 

het plafond mooi doet opgaan in de achterwand, verleent 
de liftkooi unieke elegantie. 

Verlichte leuningen en plinten
Voorzie uw liftkooi van verlichte leuningen en plinten voor 
een speciaal effect en blijvende indruk.

Glazen wanden en deuren
Kies transparante glazen panelen voor de zijwanden of
achterwand of beide om een mooi panorama aan uw lift
te geven.
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Liftkooi

Park Avenue
Van eigentijds tot elegant

Spot

Verlichting

Vloer

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Grijs

Rubber gespikkeld
Zwart

Dash

Line

Curve

Voorbereid voor 
door de klant 
geleverde vloer

Plafond

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Roestvast staal
Montreux Spiegel

Roestvast staal
Lugano matte afwerking

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle liftkooien en opties in deze brochure zijn enkel represen-
tatief. De weergegeven voorbeelden kunnen verschillen van het origineel in kleur en materiaal.

Roestvast staal
Lausanne Linnen

Laminaat
Slavonië Hout

Geverfd glas “Metallic”
Petersburg Amber

Geverfd glas “Metallic”
Stockholm Grijs

Geverfd glas
Shanghai Red

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Roestvast staal
Lugano matte Afwerking

Laminaat
Vancouver Hout

Geverfd glas “Metallic”
Toronto Titanium

Geverfd glas
Jodhpur Blauw

Roestvast staal
Montreux Spiegel

Roestvast staal
Zürich Donker geborsteld

Laminaat
Chicago Hout

Geverfd glas “Metallic”
Leon Zilver

Geverfd glas
Antigua Celestine

Roestvast staal
Genève Dama

Roestvast staal
Doha Goud

Laminaat
Arosa Hout

Geverfd glas “Metallic”
Kasjmir Blauw

Geverfd glas
Helsinki Grijs

Geverfd glas optie
Definieer uw eigen NCS kleur.

Roestvast staal
Zürich Donker geborsteld

Roestvast staal
Doha Goud

Wanden
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Sunset Boulevard
Inspirerend en karaktervol

Wanden
Digitale decoratie op satijnglas
Moskou Rood

Verlichting
Dash Array

Vloer
Kunstgraniet
Grijs

Plafond
Roestvast staal
Luzern geborsteld

Digitale print op gesatineerd glas
Prachtige en intense kleuren, benadrukt door satijnglas
voor meer elegantie. Van atmosferische blauw-rode tot
warme grijs-bruine kleurschakeringen kunt u met dit
design een fascinerende sfeer en een onvergetelijke
ritervaring creëren.

Digitale print op roestvast staal
Creëer sfeer, niet alleen met kleuren, maar ook met
opvallende patronen geprint op roestvast staal. Kies
duidelijke gestructureerde geometrische vormen of
gedurfde organische designs. Hoe groot uw liftkooi ook
is, digitale decoratiepatronen zien er altijd prachtig uit.

Verlichte leuningen en plinten
Kleine details, groot effect. Verlichte leuningen en plinten
geven uw liftkooi een unieke eindafwerking.

Glazen wanden en deuren
Voeg panorama toe aan uw lift. Kies glazen panelen voor
de zijwanden of achterwand of beide voor complete
transparantie.
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Sunset Boulevard
Digitale print op roestvast staal

Liftkooi Wanden
Digitale print op spiegelend of mat  
afgewerkt roestvast staal

Opmerking
Specificaties, opties en kleuren
kunnen afwijken. Alle lift-
kooien en opties die in deze
brochure zijn afgebeeld,
dienen slechts als voorbeeld.
De getoonde monsters kunnen
in kleur en materiaal afwijken
van het origineel.

Wanden
Roestvast staal

Doha Goud

Luzern geborsteld

Montreux Spiegel

Lugano matte 
afwerking

Zürich Donker
geborsteld

Vloer

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Grijs

Voorbereid voor 
door de klant 
geleverde vloer

Spot

Verlichting

Line

 Surround

Dash Array

Plafond

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Roestvast staal
Montreux Spiegel

Roestvast staal
Lugano matte afwerking

Roestvast staal
Zürich Donker geborsteld

Roestvast staal
Doha Goud
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Detroit Grijs New York Sunset Antalya Blauw Moskou Rood Luxor Goud Marrakesh Mocha

Sunset Boulevard
Digitale print op gesatineerd glas

Spot

VerlichtingLiftkooi

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle liftkooien en opties in deze brochure zijn enkel represen-
tatief. De weergegeven voorbeelden kunnen verschillen van het origineel in kleur en materiaal.

Wanden
Digitale decoratie 
op satijnglas

Line

 Surround

Dash Array

Plafond

Roestvast staal
Luzern geborsteld

Roestvast staal
Montreux Spiegel

Roestvast staal
Lugano matte 
afwerking

Roestvast staal
Zürich Donker geborsteld

Roestvast staal
Doha Goud

Luzern geborsteld

Montreux Spiegel

Lugano matte
afwerking

Zürich Donker
geborsteld

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Grijs

Voorbereid voor 
door de klant 
geleverde vloer

Vloer

Doha Goud

Wanden
Roestvast staal
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Glazen panelen

Times Square met 
glazen panelen
Plafond: Roestvast staal 
Luzern geborsteld
Achter- en zijwanden: Glas
Vloer: Zwart kunstgraniet
Verlichting: LED indirect

Times Square met 
glazen panelen
Plafond en achterwand: 
Roestvast staal Luzern 
geborsteld
Zijwanden: Glas
Vloer: Zwart kunstgraniet
Verlichting: LED indirect

Times Square met 
glazen panelen
Plafond en zijwanden: 
Roestvast staal Luzern 
geborsteld
Achterwand: Glas
Vloer: Zwart kunstgraniet
Verlichting: LED indirect

Opvallende transparantie.
Van glazen wanden en deuren tot glazen 
kooien.

Glazen wanden en deuren voor meer transparantie
Ervaar maximale zichtbaarheid en uniek zicht zoals nooit
tevoren. Kies uit een groot assortiment van glazen deuren
die passen bij uw toepassing. Glas kan gekozen worden
voor de zij- en achterwanden van de liftkooi voor com-
plete transparantie of gecombineerd met andere kooi-
interieurmaterialen van de Times Square, Park Avenue en
Sunset Boulevard designlijnen.

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle liftkooien en
opties in deze brochure zijn enkel representatief. De weergegeven voorbeelden kunnen
verschillen van het origineel in kleur en materiaal.

De lijsten voor de glazen wanden zijn te verkrijgen in deze 
roestvast stalen afwerkingen.

Luzern
geborsteld

Montreux 
Spiegel Glazen 

achterwand 
en zijwanden
met glazen 
deur

Glazen 
deur

Glazen 
achterwand

Glazen 
zijwanden
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Spiegels
Spiegels voegen altijd een speciaal gevoel van ruimte
toe aan omgevingen en gebouwen. Om uw liftkooi 
aantrekkelijker en dieper te maken, kan een zijwand of 
de achterwand voorzien worden van een spiegel met
veiligheidsglas over de volledige hoogte.

Een volmaakte uitrusting met  
bijpassende accessoires.
Borden en opties.

Leuningen
Hoewel uw lift zacht en vrijwel geluidloos beweegt, 
dragen leuningen bij tot een veilig gevoel. Leuningen van 
roestvast staal passen bij het interieur en vormen van uw 
liftkooi en kunnen aan de zij- en achterwanden gemon-

teerd worden. Verlichte leuningen en plinten vormen een 
extra opvallend detail, dat bijdraagt tot de totaalsfeer 
van de liftkooi.

Etage-uitrusting
De borden en etage-indicatoren van de 
Schindler 5500 helpen passagiers om de weg 
naar de lift te vinden en comfortabel op hun 
gewenste bestemming te geraken. Kies uw 
optimale etage-uitrustingen voor enkele en 
dubbele liftinstallaties, voor opbouw- of 
wandmontage.

Spiegelpanelen voor linker en rechter achterwand Spiegelpanelen voor linker en rechter zijwand

Achterwandspiegel tot plafondhoogte Halfhoge achterwandspiegel
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Elegant design. Eenvoudig te bedienen.  
Een uitnodiging voor passagierscontrole.

Linea 300 
Veelzijdig in decoratie. Modern en robuust front in roestvast 
staal, gepolijst of met linnenstructuur. Drukknoppen met 
helderwitte verlichting die rood wordt wanneer de oproep 
herkend is. Glazen paneel in wit of zwart met groot, gemak-
kelijk afleesbaar rood LED-puntenmatrixdisplay met hoge 
resolutie. 

Optionele elementen:

Linea Vetro
Stijlvol en elegant glazen paneel over de volledige
hoogte in zwart of wit, past naadloos in het kooi-
interieur. Aanraakgevoelige bediening met duidelijk
afleesbaar TFT LCD-display met hoge resolutie. Een
opvallend design voor een exclusieve sfeer.

PORT-Terminal
Dit nieuw terminalassortiment levert intelligentie aan uw
gebouw. Diverse designs en technologieën van PORT-
terminals staan ter beschikking om de trafiekstromen te
optimaliseren. Voor gedetailleerde informatie kunt u 
terecht op www.theporttechnology.com.

Kooibord Kooibord

Kooirichtingspijlen

Etagebord Etagebord

PORT-terminal 
met kaartlezer

Linea 100 
Functioneel design in roestvast staal. Wit glazen paneel 
met groot, eenvoudig af te lezen rood LED-puntenma-
trixdisplay. Duidelijke drukknoppen met rode oproepbe-
vestiging.

Optionele elementen:  
 −  Verborgen besturingskast
 −  Sleutelschakelaars
 −  Brailleschrift op toetsen 

Kooibord

Kooirichtingspijlen 

Kooistandindicator Kooistandindicator

Etagebord

 − TFT LCD-scherm
 −Verborgen besturingskast
 − Verschillende montage-
opties voor de etage- 
borden  

 − Sleutelschakelaars
 − Kaartlezer
 − Brailleschrift op toetsen
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Meer opties om beter te passen.

Schindler biedt u talrijke liftdesignelementen en func-
tionele opties in alle relevante categorieën. De vol-
gende lijst geeft een kort overzicht van keuzes in elke 
themagroep. Hiermee kunt u uw lift op maat maken en 
perfect afstemmen op uw gebouw.

Interieurdesign  
– Glazen deuren en glazen wandpanelen 
– LED-verlichting ingebouwd in het plafondpaneel
– Naakte kooi als optie, voeg tot 50% van de 

nominale capaciteit toe
– Geverfd glas in diverse kleuren
– Digitale print op roestvast staal of gesatineerd glas 
– Verlichte leuning en plinten

Prestaties
 − Tot 8 liftkooien in een groep of uitbreidbaar met de   

 PORT-technologie
 − Geavanceerde aandrijftechnologie 
 − Dubbele toegang met parallelle of selectieve  

 deuropening 
 − Actieve deurvergrendeling
 − Kit voor verbeterde ritkwaliteit 
 − Toezicht en diagnose op afstand

Toegankelijkheid
 − Schindler PORT-technologie 
 − Interface voor gebouwbeheer
 − Toegankelijkheid voor passagiers met beperkte mobiliteit 
 − Gesproken signalisatie in meerdere talen
 − Mechanisch of aanraakgevoelig bedieningspaneel
 − Besturing via sleutelschakelaar

Veiligheid
– 3D-lichtgordijnen op de deuren
– Gecontroleerde toegang tot etages
– Interface voor CCTV
– Afstandsalarm 
– Automatische evacuatie 
– Brandpreventie
– Brandweerlift (EN81-72)
– Werking bij aardbevingen

Groen
 −  LED-verlichting
 − Eco-mode, verbeterde standby 
 − Regeling van de vloerverlichting 
 − Halogeenvrije bekabeling
 − Regeneratieve aandrijving 

Gelieve contact op te
nemen met uw vertegen-
woordiger van Schindler
om u te helpen bij de
keuze van de elementen
voor uw gebouw.



Als visie en discipline worden verenigd.
Schindler is partner van Solar Impulse.

Vind meer informatie over de 
producten van Schindler.

Scan gewoon de code met uw gsm met behulp van de 
gratis QR codescannersoftware.
Deze is vooraf geïnstalleerd op uw telefoon of
kan gratis gedownload worden. BN
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Schindler N.V.
Bronstraat 15
B-1060 Brussel

Tel. +32 (0)2 535 82 11
Fax +32 (0)2 535 82 82

info.bru@be.schindler.com

Schindler N.V.
Boekstraat 77b
B-2610 Wilrijk

Tel. +32 (0)3 820 97 50
Fax +32 (0)3 231 74 15

info.bru.north@bnl.schindler.com

Schindler is een belangrijke partner van Solar Impulse, dat als doel heeft met een vliegtuig zonder 
brandstof, uitsluitend aangedreven door zonne-energie, rond de aarde te vliegen. 

www.schindler.be


