
Schindler 6500 interieur design
Durf out of the box denken.
Designopties, kleuren en materialen. 

Schindler Modernisering
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Vrijheid in design
Creëer de look en feel die u wilt. Combineer kleuren, materialen, verlichting, 
spiegels, leuningen en borden om de sfeer die bij uw ideeën en uw gebouw 
past te krijgen. Kies uit een van onze vier interieurlijnen of ontwerp de hele 
liftcabine naar uw eigen smaak met het Libertà concept.

Onze favoriete designs geven 
u slechts een idee van wat 
mogelijk is en zij kunnen 
eenvoudig gecombineerd 
worden. Maar er is meer 
mogelijk: u kunt zelfs uw 
eigen liftcabine ontwerpen.
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Het totaalplaatje – in slechts vijf stappen.
De lift conform uw ideeën.

Combineer kleuren en materialen.
Kies één van de vier designlijnen,
eventueel in combinatie met glazen
wanden en deuren.

Selecteer uw borden.
Integreer roestvrij staal of glazen
panelen in zwart of wit.

Kies een vloer en plafond uit.
Kies uit de roestvrij stalen plafond-
opties met een matte of glanzende 
afwerking en bijpassende vloeren.
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6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500

Kies de verlichting.
Creëer sfeer met directe of indirecte
verlichting en verschillende 
verlichtingsdesigns zoals vierkant, 
spot of gebogen.

Stap 4 Stap 5

Uw keuze. De Schindler 6500 
tilt configureerbaarheid naar 
een nieuw niveau.

Voeg opties toe.
Leuningen en spiegels maken de liftcabine 
compleet. Verlichte leuningen en plinten 
vormen een extra opvallend detail.
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De kale cabine biedt de mogelijkheid
tot 50% van de nominale cabine-
capaciteit als extra gewicht voor uw 
interieur toe te voegen.
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Times Square 
Modern en veelzijdig

voor transparantie. Kies een kale liftcabine om uw stijl en 
smaak te creëren. Times Square voegt karakteristieke el-
ementen toe aan een openbaar, bedrijfs- of woongebouw.

Bepaal uw eigentijdse look. Kies uit warme of koele 
kleuren of combineer de opties om het contrast te ver-
groten voor meer diepte. Kies glazen deuren en wanden 

Navona
Functioneel en duurzaam

juiste keuze voor woon- en lichte bedrijfstoepassingen. 
Roestvrij staal kan aan de achter- en zijwanden worden 
toegevoegd. Het Navona-interieur staat voor langduri-
ge functionaliteit.

Voeg helderheid en solide comfort toe aan uw liftcabine 
met deze robuuste designlijn. Frisse kleuren, een
contrasterende achterwand, de optie van drie ver-
schillende vloeren of een kale vloer maken Navona de 

Park Avenue 
Verfijnd en elegant

bronzen of gesatineerde grijze afwerking op roestvrij staal. 
Bijpassende verlichting vervolmaakt het stijlvolle design 
van deze lijn – die ideaal past in representatieve gebouwen 
zoals luxueuze woongebouwen, hotels en kantoren.

Ontdek pure elegantie met gecoate glazen wanden of 
kies houtlaminaat om een eigentijdsere sfeer te creëren. 
Het optionele golfdesign, een afgeronde overgang van 
het plafond naar de achterwand, geeft uw liftcabine een 
uniek uiterlijk. Een extra opvallend detail is een gouden of 
zilveren glinstering van onze metallic glas- collectie of een 

Sunset Boulevard 
Inspirerend en karaktervol

De verlichtings- en plafondconcepten creëren een fasci-
nerende sfeer. Maak van uw lift uw eigen voorstelling. 
Geef een persoonlijke toets aan uw lift.

Laat gebruikers volop genieten in luxueuze locaties 
zoals hotels, clubs en restaurants. De combinatie van
eersteklas materialen, boeiende patronen en in het oog 
vallende kleurschakeringen maken deze liftcabine uniek. 
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Navona
Functioneel en duurzaam

Square

VerlichtingLiftcabine

Plafond

Gepoedercoat
Polar Wit

Gepoedercoat
Riga Grijs

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

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

Voorbereid 
voor door klant 
geleverde vloer

Vloer

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Gepoedercoat
Polar Wit

Gepoedercoat
Riga Grijs

Zwart rubber
Gespikkeld Grijs Rubber

Gepoedercoat
Capri Geel

Gepoedercoat
San Marino Blauw

Gepoedercoat
Genua Groen

Gepoedercoat
Ravenna Oranje

Gepoedercoat
Riga Grijs

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Achterwand

Grijs Rubber 
Genopt

Aluminium
Geribbeld plaatstaal
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Times Square
Modern en veelzijdig

Wanden  
Laminaat
Tangier Oranje

Verlichting
Bracket

Vloer
Kunstgraniet
Bruin

Plafond
Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Veelkleurige opties
Speel met frisse en levendige kleuren. Kies uit een reeks 
warme en koele kleuren die er individueel, maar ook
gecombineerd fantastisch uitzien.

Laminaat en roestvrij staal
Creëer een andere sfeer door verschillende materialen te 
selecteren. Kies kleurrijk laminaat voor een frisse look en 
feel. Roestvrij staal geeft een pure en modernere look. 
Combineer beide materialen voor meer individualiteit.

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

Indirect

VerlichtingLiftcabine  

Spot

Square

Bracket

Plafond

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Roestvrij staal
Montreux Spiegel

Gepoedercoat
Riga Grijs

Gepoedercoat
Polar Wit

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn
onderhevig aan wijzigingen. Alle liftcabi-
nes en opties in deze brochure zijn ter 
illustratie. De weergegeven voorbeelden 
kunnen verschillen van het origineel in 
kleur en materiaal.
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Laminaat
Dubai Blauw

Laminaat
Cadiz Blauw

Laminaat
Tahiti Groen

Laminaat
Athene Grijs

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Grijs

Zwart rubber
Gespikkeld

Voorbereid voor 
door de klant
geleverde vloer

Laminaat
Siena Bruin

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Laminaat
Sevilla Sunset

Laminaat
Milaan Grijs

Roestvrij staal
Montreux Spiegel

Laminaat
Tangier Oranje

Laminaat
Polar Wit

Roestvrij staal
Genève Dama

Laminaat
Aswan Geel

Roestvrij staal
Lausanne Linnen

Laminaat
Suez Grijs

Vloer

Wanden
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Verlichting
Line

Park Avenue
Verfijnd en elegant

Wanden  
Gecoat glas
Shanghai Rood

Wave

Vloer
Kunstgraniet
Zwart

Plafond
Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Gecoat glas
Door een kleurcoating aan te brengen op de achterzijde 
van het glas, creëert u een hoogglanseffect dat een aan-
gename sfeer aan uw liftcabine toevoegt. Om te zorgen 
dat de gecoate glazen wanden perfect passen
bij het totaalbeeld van uw gebouw, kunt u kiezen uit 
vooraf geselecteerde kleuren of als optie een NCS-kleur
(Natural Color System) specificeren.

Wave
De optionele “wave”, een afgerond designelement dat het 
plafond vloeiend laat overlopen in de achterwand,
verleent de liftcabine unieke elegantie.

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

Glazen wanden en deuren
Kies transparante glazen panelen voor de zijwanden of
achterwand of beide om uw lift een panoramisch uitzicht
te geven.
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Liftcabine

Park Avenue
Van eigentijds tot elegant.

Spot

Verlichting

Dash

Line

Curve

Plafond

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Roestvrij staal
Montreux Spiegel

Roestvrij staal
Lugano Matte afwerking

Roestvrij staal
Zürich Donker Geborsteld

Roestvrij staal
Doha Goud
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Vloer

Kunstgraniet
Zwart

Kunstgraniet
Bruin

Kunstgraniet
Grijs

Zwart rubber
Gespikkeld

Voorbereid voor 
door de klant
geleverde vloer

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

Roestvrij staal
Lausanne Linnen

Laminaat
Slavonië Hout

Gecoat glas “Metallic”
Petersburg Amber

Gecoat glas “Metallic”
Stockholm Grijs

Gecoat glas
Shanghai Rood

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Roestvrij staal
Lugano Matte afwerking

Laminaat
Vancouver Hout

Gecoat glas “Metallic”
Toronto Titanium

Gecoat glas
Jodhpur Blauw

Roestvrij staal
Montreux Spiegel

Roestvrij staal
Zürich Donker Geborsteld

Laminaat
Chicago Hout

Gecoat glas “Metallic”
Leon Zilver

Gecoat glas
Antigua Celestine

Roestvrij staal
Genève Dama

Roestvrij staal
Doha Goud

Laminaat
Arosa Hout

Gecoat glas “Metallic”
Kashmir Blauw

Gecoat glas “Gesatineerd”
Helsinki Grijs

Gecoat glas als optie
of bepaal uw eigen NCS-kleur voor gecoat glas

+

Wanden
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Sunset Boulevard
Inspirerend en karaktervol

Wanden  
Digitale decoratie op satijnglas
Moscou Rood

Verlichting
Dash Array

Vloer
Kunstgraniet
Grijs

Plafond
Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Digitale print op gesatineerd glas
Fantastische en intense kleuren, benadrukt door satijnglas 
voor meer elegantie. Met dit design creëert u een
fascinerende sfeer, variërend van sfeervol blauwrode tot 
warme grijsbruine kleurschakeringen- die een
onvergetelijke ritervaring oplevert.

Digitale print op roestvrij staal
Creëer sfeer niet alleen met kleuren, maar ook met opval-
lende, op roestvrij staal geprinte patronen. Kies duidelijk 
gestructureerde, geometrische vormen of gedurfde organi-
sche designs. Of uw liftcabine nu groot of klein is, digitale 
decoratiepatronen zien er altijd verbluffend uit.

Verlichte leuningen en plinten
Kleine details, groots effect. Verlichte leuningen en plinten 
geven uw liftcabine een unieke finishing touch.

Glazen wanden en deuren
Geef uw lift een panoramisch uitzicht. Selecteer glazen 
panelen voor de zijwanden of de achterwand, of beide
voor complete transparantie.
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Sunset Boulevard
Digitale print op roestvrij staal

Liftcabine

Spot

Verlichting

Line

 Surround

Dash Array

Plafond

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Roestvrij staal
Montreux Spiegel

Roestvrij staal
Lugano Matte afwerking

Roestvrij staal
Zürich Donker geborsteld

Roestvrij staal
Doha Goud
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Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Wanden
Digitale print op spiegelend of mat
afgewerkt roestvrij staal

Opmerking
Specificaties, opties en kleuren
kunnen afwijken. Alle liftcabi-
nes 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
Roestvrij 
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 
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Sunset Boulevard
Digitale print op gesatineerd glas

Spot

VerlichtingLiftcabine

Line

 Surround

Dash Array

Plafond

Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Roestvrij staal
Montreux Spiegel

Roestvrij staal
Lugano Matte afwerking

Roestvrij staal
Zürich Donker geborsteld

Roestvrij staal
Doha Goud
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Detroit Grijs New York Sunset Antalya Blauw Moscou Red Luxor Goud Marrakesh Mokka

Wanden
Digitale decoratie
op satijnglas

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
Roestvrij 
staal

Opmerking
Specificaties, opties en kleuren kunnen afwijken. Alle liftcabines en opties die in deze brochure zijn afgebeeld, dienen slechts als 
voorbeeld. De getoonde monsters kunnen in kleur en materiaal afwijken van het origineel.
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Times Square met
glazen panelen
Plafond en achterwand: 
Roestvrij staal Luzern
geborsteld 
Zijwanden: Glas
Vloer: Kunstgraniet Zwart
Verlichting: LED indirect

Time Square met
glazen panelen
Plafond en zijwanden: 
Roestvrij staal Luzern
geborsteld
Achterwand: Glas
Vloer: Kunstgraniet Zwart
Verlichting: LED indirect

Buitengewone transparantie
Van glazen wanden en deuren tot
glazen liftcabines

Glazen wanden en deuren voor meer transparantie
Ervaar maximale zichtbaarheid en unieke vergezichten als 
nooit tevoren. Kies uit een breed scala van glazen deuren 
die passen bij uw gebouw. Voor complete transparantie 
kiest u glas voor de zij- en achterwanden van de liftcabine 
of gecombineerd met andere cabine-interieurmaterialen 
van de Times Square, Park Avenue en Sunset Boulevard 
designlijnen.

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

Glazen
achterwand
en zijwanden
met glazen
deur

De lijsten voor de glazen wanden zijn beschikbaar in deze 
roestvrij staal afwerkingen.

Glazen 
deur

Glazen 
achterwand

Glazen 
zijwanden

Luzern 
Geborsteld

Montreux 
Spiegel
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Glazen panelen

Time Square met
glazen panelen
Plafond: Roestvrij staal
Luzern geborsteld
Achter- en zijwanden: Glas
Vloer: Kunstgraniet Zwart
Verlichting: LED indirect

Glazen
achterwand
en zijwanden
met glazen
deur
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6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500 6Schindler 5500

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

Libertà – Personaliseer uw lift

Handleuningen
Hoewel uw lift gelijkmatig en vrijwel geluidloos be-
weegt, dragen handleuningen bij tot een veilig gevoel. 
Leuningen van roestvrij staal passen bij het interieur en 
de vormen van uw cabine en kunnen aan de zij- en 
achterwanden gemonteerd worden.
Verlichte leuningen en plinten vormen een extra bij-
zonder detail en dragen bij tot de totaalsfeer van de 
liftcabine.

Stootranden 
Om uw cabinewand tegen beschadiging te beschermen, 
kunnen stootranden als optie gemonteerd worden. Kies 
uit verschillende hoogten volgens uw vereisten. Beschik-
baar in roestvrij staal, PVC of hout.

Verlichting
Verlichting geeft extra sfeer aan uw lift. Kies uit 9 verli-
chtingsstijlen met directe of indirecte verlichting om de 
gewenste sfeer in uw cabine te creëren. Afhankelijk van 
de cabine-afmetingen worden één of twee verlichting-
selementen gemonteerd. De elementen Surround en 
Dash Array zijn slechts voor een beperkte reeks van 
cabine-afmetingen beschikbaar.  

Square

Bracket

Dash

Indirect

Spot

Dash Array

Surround

Curve

Line

Ontwerpt u zelf graag? 
Met het Libertà-concept heeft u de mogelijkheid om uw eigen liftcabine-interieur te creëren met een vrije keuze 
aan combinaties. Kies het plafond, voeg er eender welke wand- en vloerkleur van onze 4 verschillende decorlijnen 
aan toe en kies uw opties. Dankzij de kale-cabine-optie kunt u tot 50 % extra gewicht toevoegen aan de nominale 
cabinecapaciteit en kunt u dus uw eigen interieur vrij kiezen.

Opmerking
Specificaties, opties en kleuren en mogelijke combinaties kunnen afwij-
ken. Alle liftcabines en opties die in deze brochure zijn afgebeeld, dienen 
slechts als voorbeeld. De getoonde monsters kunnen in kleur en materiaal 
afwijken van het origineel.
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Verlichting
9 Stijlen

Verlichting
Indirect

Wand
Gecoat glas
Shanghai Rood

Wanden
48 Kleuren*

Vloer
Kunstgraniet Grijs

Vloeren
7 Kleuren

Liftcabinedeur en voorzijde
Lausanne Linnen

Liftcabinedeur 
en voorzijde
5 Afwerkingen

Plint
Roestvrij staal 
Luzern Geborsteld

Plinten 
3 Afwerkingen

Stootranden
3 Afwerkingen

Stootranden
Roestvrij staal
Luzern Geborsteld

Rechte handleuning met
gebogen uiteinden
Roestvrij staal Hairline

Handleuningen
2 Afwerkingen

Digitale print op 
gesatineerd glas
Antalya Blauw

Achterwand
Glas

Plafonds
7 Afwerkingen

Plafond
Roestvrij staal 
Luzern Geborsteld

* of bepaal uw eigen NCS-kleur voor gecoat glas



28 Schindler 6500 Designlijnen

Elegant design. Eenvoudig te bedienen.
Een uitnodiging voor bediening
door de gebruiker.

Linea 300 
Veelzijdige decoratie. Modern en robuust paneel in roest-
vast staal, spiegelglad gepolijst of linnen. Druktoetsen met 
duidelijke witte verlichting die rood wordt wanneer een
oproep is aangenomen. Glazen paneel in wit of zwart met 
groot, gemakkelijk afleesbaar rood LED-dot-matrixdisplay
met hoge resolutie.

Optionele eigenschappen:

Optionele eigenschappen:

Liftcabinetableaus

Etagerichtings-
pijlen

Etagetableaus

Etagepositie-
indicator

Linea 100 
Functioneel design in roestvrij staal. Geïntegreerd dis-
play van wit glas met grote, gemakkelijk afleesbare
rode LED-dot-matrix. Duidelijke druktoetsen met rode
oproepbevestiging.

Liftcabinetableau

Etagerichtings-
pijlen

Etagepositie-
indicator

Etagetableaus

– TFT LCD-scherm
– “Liftboy” besturing
– Diverse montage-opties voor

stopplaatsbedieningselementen

– Sleutelschakelaars
– Kaartlezer
– Braille op toetsen

– “Liftboy” besturing
– Sleutelschakelaars
– Braille op toetsen
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Linea Vetro
Stijlvol en elegant glazen paneel in zwart of wit tot 
plafondhoogte, integreert naadloos in het liftcabine-
interieur. Aanrakingsgevoelige bediening met duidelijk 
afleesbaar LCD-display met hoge resolutie. Een bijzon-
der ontwerp voor een exclusieve sfeer.

PORT Terminal
Deze nieuwe reeks terminals 
brengt intelligentie in uw 
gebouw. Diverse PORT-ter-
minalopties zijn beschikbaar 
om de verkeersstromen te 
optimaliseren.
Voor meer gedetailleerde  
informatie, bezoek:
www.theporttechnology.com

Liftcabinetableaus Etagetableaus PORT Terminal 
aan de wand gemonteerd

PORT Terminal 
op voet
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Meer opties voor een optimale match.

Schindler biedt u talrijke liftdesignelementen en 
functionele opties in alle relevante categorieën. De 
volgende lijst biedt 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
− Kale liftcabine als optie, voegt tot 50% van de

nominale capaciteit toe
− Gecoat glas in diverse kleuren
− Digitale print op roestvrij staal of gesatineerd glas
− Verlichte leuning en plinten

Prestaties
− Tot acht liftcabines in een groep of uit te breiden

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

selectieve deuropening
− Actieve deurvergrendeling
− Kit voor verbeterde ritkwaliteit
− Toezicht en diagnose op afstand
− Klaar voor Schindler Direct  

Toegankelijkheid
− Schindler PORT-technologie
− Interface voor gebouwtoezicht
− Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit
− Gesproken aankondigingen in meerdere talen
− Mechanisch of aanraakgevoelig bord
− Bewakingsservice

Veiligheid
− 3D-lichtgordijn op de deuren
− Gecontroleerde toegang tot etages
− Interface voor CCTV
− Alarmering op afstand
− Automatische ontruiming
− Brandpreventie
− Brandweerlift (EN81-72 2015)
− Bedrijf bij aardbevingen (EN81-77)

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

Hulp nodig bij uw keuze?
Neem contact op met uw
Schindler-adviseur.
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Schindler Your First Choice.

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.

Duurzaam.
Altijd up-to-date.

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




