
Schindler Modernisering

Schindler 6200/6300 interieurdesign
Intelligent design voor flexibele functionaliteit.
Decorlijnen, kleuren en materialen voor uw 
vervangingslift.
.
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De Schindler 6200/6300 lift weet design en functionaliteit op zo’n manier met 
elkaar te combineren dat de gebruikers zich comfortabel en veilig voelen. Com-
bineer de stijl, de kleuren en de opties zo dat ze perfect bij uw gebouw passen. 
Zorgvuldig geselecteerde materialen zorgen voor een betere ‘look and feel’.

Designkeuze

2 stijlen
Kies Round voor een zachte organische look 
of Square voor een modern lineair uitzicht. De 
stijlen komen tot uitdrukking in het design van 
het plafond, de hoeken en de handleuning.

5 plafonds
De plafonds passen perfect bij de stijl en
zijn voorzien van energiebesparende
LED-verlichting.

41 kleuren
Van fris en levendig tot warm en uitnodigend: 
kies de kleur voor wand en vloer uit onze drie 
verschillende decorlijnen.

Unieke
combinaties
Als u het cabine-interieur helemaal aan uw 
smaak wilt aanpassen, beschikt u met ons 
Libertà-concept over een grote vrijheid.

Drie stappen om uw persoonlijke sfeer te creëren: 
1. Kies uw interieurstijlset.
2. Combineer wand- en vloerkleuren.
3. Voeg elementen toe, zoals bedieningspanelen, spiegels en handleuning.
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Een geweldige look komt altijd in stijl  
Verschillende stijlen voor het cabine-interieur

Stijl: Round
Plafond: Bracket, roestvrij staal Lugano matte afwerking
Wanden: Capri Limoen, Catanië Grijs
Hoeken:  Geanodiseerd aluminium 
Plinten: Geanodiseerd aluminium 
Vloer: Rubber gespikkeld zand

Stijl:  Square
Plafond:  Spot, roestvrij staal Lugano matte afwerking
Wanden:  Mascara Rood
Handleuning: Recht, geborsteld aluminium
Plinten:  Geanodiseerd aluminium 
Vloer:  Rubber gespikkeld licht grijs

Round stijl
Creëer een zacht en organisch gevoel.
De Round-interieurstijl omvat:
− Bracket- of Curveplafond
− Gebogen hoeken
− Gebogen handleuning als optie 

Square-stijl
Druk moderne functionaliteit uit met een minimalistisch en zuiver interieurdecor. 
De Square-interieurstijl omvat:
− Line-, Spot- of Square 
− Hoekvrije cabine
− Rechte handleuning als optie
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Plafond
Roestvrij staal
Lugano matte 
afwerking

Hoeken **
Aluminium 
gepolijst

Hoeken **
Aluminium 
geanodiseerd

Plinten
Roestvrij staal 
geborsteld

Plinten
Aluminium 
geanodiseerd

Geschilderd
Riga Grijs

Roestvrij staal
Luzern
Geborsteld

Roestvrij staal
Lausanne
Linnen

Wanden in één/twee kleuren

Cabinedeur en 
voorzijde

Laminaat
Catanië Licht Grijs*

Laminaat
Mascara Rood

Laminaat
Palermo Purper

Laminaat
Bologna Oranje

Laminaat
Capri Limoen

Laminaat
Tangier Oranje

Laminaat
Suez Grijs

Laminaat
Aswan Geel

Laminaat
Siena Bruin

Laminaat
Cadiz Blauw

Laminaat
Athene Grijs

Laminaat
Granada Metaal Platina

Laminaat
Tahiti Groen

Laminaat
Milaan Grijs

Laminaat
Maribor Metaal Zilver

Rubber
gespikkeld
Zwart

Voorbereid 
voor door klant 
geleverde vloer

Rubber
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Vloer

Plafond Hoeken Plinten

Saint Tropez
Kleurrijk en veelzijdig

* Enkel te verkrijgen voor de achterwand in twee kleuren
** Hoeken enkel te verkrijgen voor de Schindler 6300

Specificaties, opties en kleuren kunnen gewijzigd worden. 
Alle cabines en opties die in deze brochure worden afgebeeld, 
worden alleen als voorbeeld weergegeven. De weergegeven voor-
beelden kunnen qua kleur en materiaal van het origineel afwijken.
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Saint Tropez
Saint Tropez biedt een verscheidenheid aan vrolijke en 
visueel opvallende kleuren, van licht en luchtig tot warm en 
verwelkomend. Kies één kleur voor de volledige cabine of 
varieer de kleur van de achterwand om contrast te creëren – 
een exclusieve optie voor deze lijn.

Stijl:  Square
Plafond:  Line, roestvrij staal Lugano matte afwerking
Wanden:  Cadiz Blauw
Handleuning: Recht, geborsteld aluminium
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer:  Rubber gespikkeld licht grijs
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Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Grijs

Kunstgraniet
Zand

Laminaat
Petersburg Amber

Laminaat
Leon Zilver

Laminaat
Birmingham Antraciet

Laminaat
Oxford Blauw

Laminaat
Toronto Titanium

Laminaat
Kashmir Blauw

Laminaat
Stockholm Grijs

Laminaat
Santorini Wit

Wanden één kleur

Vloer

Plafond Hoeken Plinten

Plafond
Roestvrij staal
Lugano matte 
afwerking

Hoeken **
Aluminium 
gepolijst

Hoeken **
Aluminium 
geanodiseerd

Plinten
Roestvrij staal 
geborsteld

Plinten
Aluminium 
geanodiseerd

Geschilderd
Riga Grijs

Roestvrij staal
Luzern
Geborsteld

Roestvrij staal
Lausanne
Linnen

Cabinedeur en 
voorzijde

Rubber
gespikkeld
Zwart

Voorbereid 
voor door klant 
geleverde vloer

Rubber
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Laffitte
Levendig en verfijnd

De specificaties, opties en kleuren kunnen gewijzigd worden. 
Alle cabines en opties die in deze brochure worden geïllustreerd, 
worden alleen als voorbeeld weergegeven. De weergegeven voor-
beelden kunnen qua kleur en materiaal van het origineel afwijken.

** Hoeken enkel te verkrijgen voor de Schindler 6300
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Laffitte
De noordelijke herfsttinten van deze lijn zijn perfect 
geschikt voor professionele omgevingen en stralen 
alledaagse verfijning uit. De gekleurde laminaten 
creëren een glanzend effect en geven de liftcabine een 
voorname look.

Stijl:  Square
Plafond:  Spot, roestvrij staal Lugano matte afwerking
Wanden:  Santorini Wit 
Handleuning: Recht, Geborsteld aluminium 
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer: Rubber gespikkeld Antraciet

** Hoeken enkel te verkrijgen voor de Schindler 6300
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Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Grijs

Kunstgraniet
Zand

Laminaat
Vancouver Hout

Laminaat
Chicago Hout

Laminaat
Slavonië Hout

Laminaat
Arosa Hout

Rubber 
gespikkeld
Zwart

Voorbereid 
voor door klant 
geleverde vloer

Rubber 
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Wanden één kleur

Vloer

Geschilderd
Riga Grijs

Roestvrij staal
Luzern
Geborsteld

Roestvrij staal
Lausanne
Linnen

Cabinedeur 
en voorzijde

Plafond
Roestvrij staal
Lugano matte 
afwerking

Hoeken **
Aluminium 
gepolijst

Hoeken **
Aluminium 
geanodiseerd

Plinten
Roestvrij staal 
geborsteld

Plinten
Aluminium 
geanodiseerd

Plafond Hoeken Plinten

San Marco
Harmonie en modernisme

** Hoeken enkel te verkrijgen voor de Schindler 6300

De specificaties, opties en kleuren kunnen gewijzigd worden. 
Alle cabines en opties die in deze brochure worden geïllustreerd, 
worden alleen als voorbeeld weergegeven. De weergegeven voor-
beelden kunnen qua kleur en materiaal van het origineel afwijken.
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San Marco
Het naturalistisch houtlaminaat van de San Marco-lijn roept 
harmonie en modernisme op. Vier verschillende stijlen zijn 
te verkrijgen. Kies houtstructuren, kleuren en afwerkingen 
om een warme sfeer in uw lift te creëren.

Stijl:  Round
Plafond:  Curve, roestvrij staal Lugano matte afwerking
Wanden:  Arosa Hout
Handleuning: Gebogen, aluminium Riga Grijs 
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer:  Kunstgraniet Zand
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Roestvrij staal
Luzern geborsteld

Roestvrij staal
Lugano matte afwerking

Roestvrij staal
Genève Dama

Roestvrij staal
Zürich donker geborsteld 

Roestvrij staal
Lausanne Linnen

Roestvrij staal
Doha Goud

Wanden één kleur

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Grijs

Kunstgraniet
Zand

Rubber 
gespikkeld
Zwart

Rubber 
gespikkeld
Antraciet

Rubber 
gespikkeld
Licht Grijs

Rubber 
gespikkeld
Zand

Vloer

Geschilderd
Riga Grijs

Roestvrij staal
Luzern
geborsteld

Roestvrij staal
Lausanne
Linnen

Car door 
and front

Voorbereid 
voor door klant 
geleverde vloer

Plafond
Roestvrij staal
Lugano matte 
afwerking

Hoeken **
Aluminium 
gepolijst

Hoeken **
Aluminium 
geanodiseerd

Plinten
Roestvrij staal
geborsteld

Plinten
Aluminium 
geanodiseerd

Plafond Hoeken Plinten

Park Lane
Eigentijds en duurzaam

** Hoeken enkel te verkrijgen voor de Schindler 6300

De specificaties, opties en kleuren kunnen gewijzigd worden. 
Alle cabines en opties die in deze brochure worden geïllustreerd, 
worden alleen als voorbeeld weergegeven. De weergegeven voor-
beelden kunnen qua kleur en materiaal van het origineel afwijken.



11Schindler 6200/6300

Park Lane
Fascinerend roestvrij staal geeft de Park Lane-lijn een 
aparte look. Er zijn zes verschillende types roestvrij staal 
verkrijgbaar, van helder geborsteld tot goudkleurig, met 
of zonder patronen. Alle types zijn discreet modern en 
bescheiden.

Stijl:  Square
Plafond:  Line, roestvrij staal Lugano matte afwerking
Wanden:  Roestvrij staal Zürich donker geborsteld
Handleuning: Recht, geborsteld aluminium
Plinten:  Geanodiseerd aluminium
Vloer:  Kunstgraniet grijs
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Een perfecte uitrusting met passende
toebehoren.
Borden en opties

LED-verlichting
De LED-verlichting in de Schindler 6200/6300 com-
bineert modern design met hoge energie-efficiëntie. 
In vergelijking met standaardlampen gaan LED’s tot 
20 maal langer mee, terwijl ze ook minder energie 
verbruiken.

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

Handleuningen
Hoewel uw lift zacht en vrijwel geluidloos beweegt, 
dragen handleuningen bij tot een veilig gevoel. 
Gebogen en rechte handleuningen of een rechte 
handleuning met gebogen uiteinden passen bij het 
interieur en de vormen van uw liftcabine en kunnen 
aan de zij- en achterwanden gemonteerd worden. 
De volgende afwerkingen zijn te verkrijgen voor 
de gebogen en rechte handleuningen: Riga Grijs, 
gepolijst of geborsteld aluminium.

Curve

Line

Bracket

Spot Square

Round stijl

Gebogen

Square stijl

Recht

Recht met gebogen
uiteinden
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Decorlijn Park Lane, donker geborsteld roestvrij stalen cabine in Zürich, plafond Line Decorlijn Saint Tropez, éénkleurige cabine in Cadiz Blauw, plafond Square

Decorlijn Saint Tropez, cabine in Bologna Oranje, plafond Bracket Decorlijn Laffitte, cabine in Stockholm Grijs, plafond Spot
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** cabinetableau over de volledige hoogte enkel te verkrijgen voor 6300 

Roestvrijstalen tableaulijn

1 2 3

4

5**

6

7

8

8

Kenmerken en opties

Tableaus op de verdieping

6. Standaanwijzer 

7. Schachttableau met sleutelschakelaar

8. Schachttableau 

Cabinetableau

1. Naamplaat

2. Cabinetableau

3. Cabinetableau met geïnte-
greerde sleutelschakelaar

4. Cabinetableau met
sleutelschakelaar

5. Cabinetableau over de volle-
dige hoogte**
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Glazen tableaulijn

1

5

6

7

2 3

4

Cabinetableau

1. Cabinetableau 
(10 cijfers)

2. Cabinetableau
(conventioneel toetsenbord) 

3. Naamplaat

4. Sleutelschakelaar

Tableaus op de verdieping

5. Schachttableau

6. Cabinetableau met sleutelschakelaar

7. Standaanwijzer
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Plafond Square, roestvrij staal Lugano matte afwerking Plafond Bracket, roestvrij staal Lugano matte afwerking

Plafond Spot, roestvrij staal Lugano matte afwerking Plafond Curve, roestvrij staal Lugano matte afwerking

Glazen achterwand, Libertà-conceptGemengd cabine-interieur, Libertà concept
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Conventioneel cabinetableau met drukknoppen

Hoek, aluminium gepolijst

Hoek, aluminium geanodiseerd

Sleutelschakelaar voor glazen cabinetableau

Handleuning gebogen, aluminium gepolijst

Handleuning recht, aluminium gepolijst

Handleuning gebogen, Riga Grijs

Handleuning recht, Riga Grijs

Handleuning gebogen, aluminium geborsteld

Handleuning recht, aluminium geborsteld

Centrale strip voor cabinediepte  > 1.400 mm*

* enkel in geanodiseerd aluminium
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Spiegels

Positionering

* enkel te verkrijgen voor vooraf bepaalde cabinebreedtes
** cabinetableau over de volledige hoogte enkel te verkrijgen voor 6300

Wanden
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Vloer

Gespikkeld rubber

Kunstgraniet

Libertà – personaliseer 
uw lift
Wilt u liever wanden in een andere kleur of een combinatie van verschillen-
de stijlen? Met het Libertà-concept beschikt u over de mogelijkheid om uw 
eigen cabine te creëren. Kies het plafond, voeg om het even welke kleur uit 
onze decorlijnen toe en selecteer uw opties.
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Plafond
Roestvrij staal Lugano matte afwerking

Handleuningen
Recht, recht met gebogen uiteinden of 
gebogen & positionering

Glazen achterwand*
Volledige of halve hoogte

Tableaus**
Roestvrij staal, drukknoppen

Glas, aanraakgevoelig
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Comfortabele bediening 
Hebt u knoppen met labels in brailleschrift nodig? Is 
een beperkte toegang van essentieel belang voor uw 
gebouw? Met behulp van onze kenmerken en opties 
kunt u uw lift zo aanpassen, dat hij aan specifieke 
eisen voldoet. De mogelijkheden waarover u hiervoor 
beschikt, zijn bijna niet te tellen.

Prestaties 
Dankzij ons ruim aanbod prestatieopties kunt u uw lift 
niet alleen laten voldoen aan de eisen van een normaal 
gebruik in uw gebouw, maar kunt u ze ook aan iedere 
speciale wens aanpassen. 

Design 
U kunt de Schindler 6200/6300 gemakkelijk op de 
bestaande ‘look and feel’ van uw gebouw laten aan-
sluiten. Behalve de visuele overwegingen zorgen ook de 
technische ontwerpmogelijkheden van de lift voor een 
naadloos passend geheel.

Toegankelijkheid 
Schindler gelooft in toegang voor iedereen. Bij de 
bepaling van de opties van de Schindler 6200/6300 op 
het vlak van de toegankelijkheid lieten we ons dan ook 
leiden door bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Veiligheid
Privacy en veiligheid kunnen van essentieel belang zijn, 
zeker in commerciële gebouwen. Integreer uw lift via 
alle mogelijke opties op een veilige manier in uw  ge-
bouwmanagementconcept.

Groen 
Dankzij de milieuvriendelijke kenmerken van de
Schindler 6200/6300 kunt u uw dagelijkse energiever-
bruik op een comfortabele manier drukken. Bij deze liften 
wordt technologie voor een schone mobiliteit ingezet.

Werk uw lift af met aantrekkelijke details
Kenmerken en opties

Wilt u meer weten over 
onze kenmerken en opties? 
Neem dan contact op met 
uw Schindler-adviseur.

Horizontaal cabinetableau Naamplaat voor glazen cabinetableau
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Prestaties

Werking in groep tot: drie liften voor de Schindler 6300,
twee liften voor de Schindler 6200

Enkele toegang *

Toegang aan twee zijden 1

Selectieve deuropening

Vooraf openen van de deuren

Verlengde openingstijd van de deur

Telescopisch opengaande deuren (T2) *

Centraal opengaande deuren (C21, C4)

Vouwdeur (draaideur op de verdieping) 2

Detectie van overbelasting en weergave in de cabine *

Tweerichtingscommunicatie met hulpcentrum (Telealarm) *

Embedded Tele Monitoring Alarm (ETMA)*

Automatische nivellering van de cabine 

Automatische terugkeer van de cabine naar de benedenverdieping

Manuele evacuatie naar de dichtstbijzijnde verdieping *

Automatische evacuatie naar de dichtstbijzijnde verdieping

Gecertificeerde schachtputladder

Gateway voor draadloze communicatie

Monitoring en diagnose van op afstand

Automatische non-stop-bediening

Cabineventilator

Aansturing van de vloerverlichting

Interface voor gebouwmanagement

Veiligheidssysteem op tegengewicht voor 1 m/s

Design

Round en Square interieurstijlen
(Schindler 6200 zonder hoeken)

Vijf plafonds met LED-verlichting

Vier decorlijnen (Saint Tropez, Laffitte, San Marco, Park Lane)

Libertà-concept: flexibel interieurdesign 

Cabinehoogte tot 2.439 mm 1

Deurhoogte tot 2.300 mm 1

Voorbereid voor door de klant geleverde vloer < 13 mm

Voorbereid voor door de klant geleverde vloer  < 40 mm 1

Voorbereid voor door de klant geleverde wanden en plafond  1

Extra gewicht toegestaan voor lokale bekleding 1

Spiegel over de volledige hoogte

Spiegel tot halve hoogte

Naamplaat voor glazen cabinetableau

Naamplaat voor roestvrijstalen cabinetableau

LOP en LIP, opgebouwd of ingewerkt in de deurlijst of wand

Gebogen handleuning aluminium Riga Grijs, gepolijst of 
geborsteld

Rechte handleuning roestvrij staal Riga Grijs, gepolijst of
geborsteld

Rechte handleuning met gebogen uiteinden, roestvrij staal 
Riga Grijs, gepolijst of geborsteld

Liftcabinedeur Riga Grijs, roestvrij staal geborsteld of linnen

Schachtdeur geschilderd (RAL 7032)*

Schachtdeur roestvrij staal, Luzern geborsteld

Schachtdeur roestvrij staal, Lausanne Linnen

Schacht- en cabinedeur in glas  1

Glazen achterwand: halve hoogte  1,3

Glazen achterwand: volledige hoogte  1,3

Lage schachtkophoogte 

Ondiepe schachtput

Toegankelijkheid

Besturingsopties:

Collectieve pick-up (PI), enkele oproep met oproepregistratie

Collectief dalen (KA), oproepen verzameld in één richting

Collectieve-selectieve besturing (KS), oproepen verzameld in
beide richtingen

Cabinetableaus (COP):

In glas, aanraakgevoelig met lay-out met 10 knoppen
(zoals een telefoon) *

In glas, aanraakgevoelig met traditionele lay-out  tot 
23 verdiepingen (-3 tot 23)

Roestvrij staal, mechanische drukknoppen met traditionele 
lay-out tot 23 verdiepingen

Cabinetableau over de volledige hoogte met mechanische drukknoppen

Horizontaal cabinetableau met mechanische drukknoppen
(conform EN 81-70)

2de verticaal cabinetableau tegenover het hoofdbedieningspaneel 1

Brailleschrift op alle cabinetableau-types

Deur open/dicht- en alarmknop *

Positie-indicator

Visuele weergave bestemmingsverdieping voor KS

Visuele richtingsaanduiding (pijl)

Visuele aanduiding bestemmingsverdieping (nummer) voor KS

Gesproken aankondiging verdieping

Sleutelschakelaar

Cabinenoodverlichting *

Inductielus voor hoorapparaten

Bedieningspanelen op het bordes:

Glas, aanraakgevoelig *

Roestvrij staal, mechanische drukknop 

Visuele oproepaanvaarding *

Hoorbare oproepaanvaarding *

Visuele richtingsaanduiding (pijlen)

Visuele aanduiding van de positie van de cabine (nummer)

Sleutelschakelaar

Gemonteerd op de deurlijst *

Gemonteerd op de wand

Brailleschrift op de mechanische drukknoppen

Lichtschermbeveiliging op deuren *

Lichtschermbeveiliging op deuren EN 81-70

EN 81-70 nalevingskit

Veiligheid

Noodstroombedrijf

Reservering en beperkte toegang tot verdiepingen:
- via sleutelschakelaar
- via sleutelkaart
- via pincode (glazen COP met toetsenbord met 10 knoppen)

Cabine call-by-key voor parkeerverdiepingen

Automatische terugkeer van parkeerverdiepingen naar
benedenverdieping

Penthouse: pick-upbesturing voor bezoekers

Brandweerbesturing BR1 (EN 81-73) met interface naar
brandbeveilligingssysteem

Alarm in cabine of in schacht

Groen

Regeneratieve PF 1 aandrijving

Automatische cabinelichtschakelaar (aan/uit) *

Energiebesparende LED-verlichting *

Vrij van VOS (Vluchtige Organische Stoffen)

Smeringvrije tandwielloze aandrijving *

Halogeenvrije bekabeling en bedrading 

Schachtventilatie

Geselecteerde kenmerken en opties

* Standaardelementen
1 enkel te verkrijgen voor de Schindler 6300
2 enkel te verkrijgen voor de Schindler 6200
3 enkel te verkrijgen voor vooraf bepaalde cabinebreedtes
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Van de metro tot de skyline
Stedelijke mobiliteit bieden

Mobiliteit is noodzakelijk in de wereld 
waarin we leven en werken.
Schindler staat voor stedelijke 
mobiliteit en is het keurmerk voor 
kwaliteit en veiligheid. Dagelijks 
vertrouwen wereldwijd een miljard 
mensen op onze producten en 
diensten.

Betrouwbaar bedrijf

Betrouwbaarheid sinds 1874. Schindler biedt stedelijke 
mobiliteit met liften, roltrappen en services die bijdragen 
aan efficiëntie en duurzaamheid. Onze producten hebben 
een lange levensduur en onze expertise is gebaseerd op:

– Zwitserse kwaliteitstechniek
– Meer dan 56.000 toegewijde experts
– Netwerk in meer dan 100 landen, 24/7 beschikbaar
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Professionele diensten

Toegewijde experts bieden een naadloze ondersteuning aan. 
Schindler begeleidt de ontwikkeling van de gebouwen van 
de planning en bouw tot het dagelijkse bedrijf, zodat hun 
levensduur optimaal geborgd is. 
Wij begrijpen de uitdagingen van verschillende 
gebouwtypes, van luchthavens tot woongebouwen.
Samen met u werken we aan:

– Planning en berekening van verkeer
– Onderhouds, reparatie- & moderniseringsdiensten
– Klanten- en diagnoseservices

Slimme oplossingen

Voorbereid op de toekomst, doelgericht. De technolo-
gieën van Schindler zijn ontwikkeld om optimaal aan 
de eisen van gebruikers en gebouwen te beantwoor-
den. We optimaliseren transitmanagement en dienst-
verlening op een preventieve manier met onze 
onderhoudsmethodieken.

– PORT transitmanagement
– Schindler rechtstreekse monitoring & snelle respons 
– Schindler Dashboard online portaal
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Schindler Your First Choice.

Duurzaam.
Altijd up-to-date.

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We be-
houden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de 
specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze 
publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of 
voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, 
de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product of mag worden geïn-
terpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst 
voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Verschil-
len tussen gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

Modernisering staat garant voor veiligheid, comfort en beschermt uw investering op lange termijn. Schindler vervangt 
volledige systemen of gedeelten, door de vervanging van specifieke onderdelen. Schindler kan elke bestaande 
installatie upgraden om aan de behoeften van de gebruikers en wettelijke voorschriften te voldoen. Vind meer 
informatie over Schindler producten: scan deze QR-code met uw smartphone, via gratis te downloaden scanner apps.

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

www.schindler.be

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM Den Haag

Tel. +31 (0)70 384 37 00
Fax +31 (0)70 380 30 32

info-nl@nl.schindler.com 

www.schindler.nl

Schindler s.à.r.l.
12, rue du Père Raphael
L-2413 Luxembourg

Tel. +35 2 48 58 58 1
Fax +35 2 49 51 54

schindler.lux@lu.schindler.com

www.schindler.lu




