
Schindler 5500
Linhas decorativas, cores e materiais.
Um design que mexe com os seus sentidos. 

Elevadores de Passageiros Schindler
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Liberdade de design
Crie o visual e a sensação que pretende. Combine cores, materiais, iluminação,
corrimãos e botoneiras para conseguir o ambiente que se adequa às suas ideias
e ao seu edifício. Escolha uma das quatro linhas de decoração que temos ao seu
dispor, ou então decore toda a cabina de acordo com o seu gosto pessoal. 

 
 

Os nossos designs preferidos
apenas dão uma ideia daquilo
que é possível e do que pode
ser facilmente combinado.
Se quiser ser mais criativo,
pode mesmo desenhar a sua
própria cabina. 
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Toda a variedade – em apenas 5 passos.
Este elevador acompanha as suas ideias.

Combine as cores e os materiais. 
Escolha entre as quatro linhas de decoração
ou combine-as com painéis e portas de vidro.  

Selecione as suas botoneiras.  
Integre as botoneiras em aço inox ou em
vidro preto ou branco.

Escolha o pavimento e teto.
Escolha uma das opções de teto em aço
inox com um acabamento mate ou
dourado e um pavimento a condizer.
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Escolha a iluminação. 
Crie ambiente com iluminação direta ou
indireta, e com vários designs de iluminação
tais como  spots, curvas ou quadrados. 

Passo 4 Passo 5

A sua escolha. O Schindler
5500 eleva a configuração do
espaço a um outro nível.  

Adicione opções.   
Os corrimãos e espelhos completam a
cabina. Corrimãos e rodapés iluminados
constituem um destaque adicional.  
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A opção de cabina nua permite até 50 %
da capacidade de carga da cabina em peso
adicional para a sua decoração. 

 

Ajusta-se ao
seu estilo. 
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Times Square 
Moderno e versátil

obter transparência. Use a opção de cabina nua para
criar o seu estilo ao seu gosto. A linha Times Square
adiciona características distintivas a qualquer edifício
público, comercial ou residencial. 

Defina o seu visual contemporâneo. Escolha cores quentes
ou frescas para criar um visual fresco ou combine as várias 
opções para destacar o contraste de modo a criar mais
profundidade. Selecione painéis e portas em vidro para
  

 

Navona 
Funcional e resistente

escolha certa para aplicações residenciais e utilizações
ligeiras. Podemos decorar os painéis laterais e de fundo da cabina
com aço inox. A linha de decoração Navona significa uma
funcionalidade duradoura precisamente onde é necessária.  

 
Adicione claridade e o conforto da solidez à sua cabina
com esta linha de design robusto. Cores frescas, painel
posterior contrastante, três opções de pavimento, assim
como a opção de pavimento nu fazem do Navona a

 
 

 

Park Avenue 
Sofisticado e elegante

prateado da nossa coleção de vidro metálico, ou aço 
inox com um acabamento bronzeado ou cinza acetinado.
Uma iluminação a condizer dá o toque final ao elegante
design deste elevador – uma conjugação perfeita para
edifícios residenciais luxuosos, hotéis e escritórios. 

 Descubra a verdadeira elegância com painéis de vidro
pintado ou escolha laminados de madeira para criar um
ambiente mais contemporâneo. O design "wave"
opcional, uma transição arredondada do teto para o
painel posterior, concede à sua cabina uma aparência
única. Um destaque adicional é um brilho dourado ou 
 

Sunset Boulevard 
Inspirador e cheio de personalidade

desta cabina uma experiência única. Os conceitos de
iluminação e teto criam um ambiente fascinante.
Transforme o seu elevador no seu palco.  

Seja ambicioso e capte a atenção dos passageiros em
locais exclusivos como hotéis, discotecas e restaurantes.
A combinação de materiais de primeira qualidade,
padrões cativantes e degradés de cores vistosas fazem
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Navona 
Funcional e resistente

Square

IluminaçãoCabina

Teto

Pintado
Polar White

Pintado
Riga Grey

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Nota
As especificações, opções e cores estão sujeitas a 
alteração. Todas as cabinas e opções ilustradas neste
catálogo são apenas representativas. As amostras
apresentadas poderão variar do original na cor e material.
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Painéis Laterais

Pavimento

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Pintado
Polar White

Pintado
Riga Grey

Borracha Preta
Matizada Borracha Cinzenta

Pintado
Capri Yellow

Pintado
San Marino Blue

Pintado
Genoa Green

Pintado
Ravenna Orange

Pintado
Riga Grey

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Painel de Fundo

Borracha Cinzenta 
Pitonada

Alumínio
Tipo Xadrez

Preparado
para receber
acabamento local
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Times Square 
Moderno e versátil

Painéis 
Laminado
Tangier Orange

Iluminação
Bracket

Pavimento
Granito Artificial
Castanho

Teto
Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Opções multicolores 
Brinque com as cores frescas e vibrantes. Escolha entre gamas
de cores quentes ou frias que ficam ótimas sozinhas,
mas deslumbrantes quando combinadas.  

Laminado e aço inox 
Crie um ambiente diferente selecionando materiais diversos. 
Para um visual e ambiente fresco, escolha entre os laminados
coloridos. O aço inox cria um aspeto mais moderno.
Combine ambos os materiais para maior personalização. 

Painéis e portas em vidro 
Adicione uma vista panorâmica ao seu elevador. Selecione painéis
de vidro para os painéis laterais ou fundo, ou para ambos,
para uma transparência total.  
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Times Square
Deixe a cor falar por si. 

Indirecta

IluminaçãoCabina  

Spot

Square

Bracket

Teto

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Aço Inox Espelhado
Montreux Mirror

Pintado
Riga Grey

Pintado
Polar White

Nota
As especificações, opções e cores estão sujeitas
a alteração. Todas as cabinas e opções ilustradas
neste catálogo são apenas representativas. As
amostras apresentadas poderão variar do original 
na cor e material.
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Laminado
Dubai Blue

Laminado
Cadiz Blue

Laminado
Tahiti Green

Laminado
Athens Grey

Granito Artificial 
Preto

Granito Artificial 
Castanho

Granito Artificial 
Cinzento

Borracha Preta
Matizada

Preparado
para receber
acabamento local

Laminado
Siena Brown

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Laminado
Seville Sunset

Laminado
Milan Grey

Aço Inox Espelhado
Montreux Mirror

Laminado
Tangier Orange

Laminado
Polar White

Aço Inox Texturado
Geneva Dama

Laminado
Aswan Yellow

Aço Inox Texturado
Lausanne Linen

Laminado
Suez Grey

Pavimento

Painéis
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Iluminação
Line

Park Avenue
Sofisticado e elegante

Painéis  
Vidro pintado
Shanghai Red

Wave

Pavimento
Granito Artificial 
Preto

Teto
Aço Inox Escovado
Lucerne  Brushed

Vidro pintado 
Ao colocar-se cor por detrás do vidro, cria-se um efeito lustroso
e vibrante que concede um agradável ambiente à cabina. De modo
a conjugar os painéis em vidro pintados com o aspeto geral do
edifício, pode optar pelas cores pré-selecionadas ou especificar
quaisquer outras cores NCS (Natural Color System).

 

Wave
A opção “wave”, um elemento de design arredondado que
efetua a ligação perfeita entre o teto e o painel posterior, 
concede à cabina uma elegância única.  

Corrimãos e rodapés iluminados
Dê um toque pessoal à sua cabina com corrimãos e rodapés
iluminados para um efeito especial e memorável. 

Painéis e portas em vidro
Adicione uma vista panorâmica ao seu elevador. Selecione painéis
de vidro para os painéis laterais ou de fundo, ou para ambos,
para uma transparência total.  



16 Linhas Decorativas Schindler 5500

Cabina

Park Avenue
Do contemporâneo ao elegante

Spot

Iluminação

Dash

Line

Curve

Teto

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Aço Inox Espelhado
Montreux Mirror

Aço Inox Mate
L

Aço Inox Escovado Escuro
Zurich Dark Brushed

Aço Inox Dourado
Doha Gold
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Pavimento

Granito Artificial 
Preto

Granito Artificial 
Castanho

Granito Artificial 
Cinzento

Borracha Preta
Matizada

Preparado
para receber
acabamento local

Nota
As especificações, opções e cores estão sujeitas a alteração. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas
representativas. As amostras apresentadas poderão variar do original na cor e material.

 

Aço Inox Texturado
Lausanne Linen

Laminado
Slavonia Wood

Vidro Pintado "Metálico"
Petersburg Amber

Vidro Pintado "Metálico"
Stockholm Grey

Vidro Pintado
Shanghai Red

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Aço Inox Mate
L

Laminado
Vancouver Wood

Vidro Pintado "Metálico"
Toronto Titanium

Vidro Pintado
Jodhpur Blue

Aço Inox Espelhado
Montreux Mirror

Aço Inox Escovado Escuro
Zurich Dark Brushed

Laminado
Chicago Wood

Vidro Pintado "Metálico"
Leon Silver

Vidro Pintado
Antigua Celestine

Aço Inox Texturado
Geneva Dama

Aço Inox Dourado
Doha Gold

Laminado
Arosa Wood

Vidro Pintado "Metálico"
Kashmir Blue

Vidro Pintado "Acetinado"
Helsinki Grey

Opção Vidro Pintado
Defina a sua própria cor NCS.

+

Painéis
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Sunset Boulevard
Inspirador e cheio de personalidade 

Painéis
Impressão digital em vidro acetinado
Moscow Red

Iluminação
Dash Array

Pavimento
Granito Artificial
Cinzento

Teto
Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Impressão digital em vidro acetinado
Cores vibrantes e intensas, enfatizadas através de vidro acetinado
para maior elegância. Desde os azuis atmosféricos até aos
acolhedores bejes acinzentados, este design permite-lhe criar
ambientes fascinantes e uma experiência de viagem inesquecível.   

Impressão digital em aço inox
Crie ambiente não só com cor mas também com padrões
atrativos impressos em aço inox. Escolha formas geométricas
bem estruturadas ou desenhos orgânicos arrojados. Qualquer
que seja a dimensão da sua cabina, os padrões decorativos
digitais ficam sempre deslumbrantes. 

 
 

Iluminação no corrimão e rodapé
Pequenos detalhes, um grande impacto. Corrimãos e rodapés
iluminados dão à cabina um toque final único. 

Painéis e portas em vidro
Adicione uma vista panorâmica ao seu elevador. Selecione vidro
para os painéis laterais ou posteriores, ou para ambos para uma
transparência total. 
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Sunset Boulevard
Deixe a sua impressão digital em aço inox

Cabina

Spot

Iluminação

Line

 Surround

Dash Array

Teto

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Aço Inox Espelhado
Montreux Mirror

Aço Inox Mate
L

Aço Inox Escovado Escuro
Zurich Dark Brushed

Aço Inox Dourado
Doha Gold

21Linhas Decorativas Schindler 5500

Sky Lines

Linear Dreams

Wavy Dimensions

Line Symphony

Dot Spots

Minimal Accents

Painéis
Impressão digital em aço inox espelhado (Montreux Mirror)
ou em aço inox mate (Lugano Matt finish)

 

Nota
As especificações, opções
e cores estão sujeitas a
alteração. Todas as cabinas
e opções ilustradas neste
catálogo são apenas
representativas. As amostras
apresentadas poderão variar
do original na cor e material.

Painéis
Aço 
inox

Doha Gold (Dourado)

Lucerne Brushed
(Escovado)

Montreux Mirror
(Espelhado)

L
(Mate)

Zurich Dark Brushed
(Escovado escuro)

Pavimento

Granito Artificial 
Preto

Granito Artificial 
Castanho

Granito Artificial  
Cinzento

Preparado
para receber 
acabamento local 
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Sunset Boulevard
Deixe a sua impressão digital em vidro acetinado

Spot

IluminaçãoCabina

Line

 Surround

Dash Array

Teto

Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Aço Inox Espelhado
Montreux Mirror

Aço Inox Mate
L

Aço Inox Escovado Escuro
Zurich Dark Brushed

Aço Inox Dourado
Doha Gold
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Detroit Grey New York Sunset Antalya Blue Moscow Red Luxor Gold Marrakesh Mocha

Nota
As especificações, opções e cores estão sujeitas a alteração. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas.
As amostras apresentadas poderão variar do original na cor e material.

 

Painéis
Decoração digital
em vidro acetinado

 

Lucerne Brushed
(Escovado)

Montreux Mirror
(Espelhado)

L
(Mate)

Zurich Dark Brushed
(Escovado Escuro)

Granito Artificial 
Preto

Granito Artificial 
Castanho

Granito Artificial 
Cinzento

Preparado
para receber
acabamento local

Pavimento

Doha Gold
(Dourado)

Painéis
Aço
inox
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Times Square com 
painéis em vidro

Teto e painel de fundo:
Aço Inox Escovado
(Lucerne Brushed)
Painéis Laterais: Vidro
Pavimento: Granito artificial preto
Iluminação: Indirecta por LED 

 
 

Times Square com 
painéis em vidro 

Teto: Aço Inox Escovado
(Lucerne Brushed)
Painéis laterais e de fundo: Vidro
Pavimento: Granito artificial preto
Iluminação: Indirecta por LED 

 
 

Transparência que atrai o olhar. 
Dos painéis e portas de vidro,
às cabinas de vidro. 

Painéis e portas em vidro para uma maior transparência
Desfrute de máxima visibilidade e vistas únicas como nunca antes.
Selecione de uma vasta gama de portas em vidro, aquela que se
adequa à sua aplicação. Pode optar por painéis laterais e fundo
da cabina em vidro para uma transparência total, ou então uma
combinação com outros materiais decorativos das linhas
Times Square, Park Avenue e Sunset Boulevard.

Nota
As especificações, opções e cores estão sujeitas a alteração. Todas as cabinas e opções ilustradas
neste catálogo são apenas representativas. As amostras apresentadas poderão variar do original
na cor e material. 

Painéis laterais 
e painel de 
fundo e porta 
em vidro

As molduras para os painéis em vidro estão disponíveis em aço inox
com três acabamentos diferentes. 

Porta
em vidro

Painel fundo 
em vidro

Painéis laterais 
em vidro

Lucerne Brushed
(Inox Escovado)

Montreux Mirror
(Inox Espelhado)
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Painéis em vidro

Times Square
com painéis em vidro 
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Espelhos
Os espelhos oferecem uma especial sensação de espaço
às salas e edifícios. De modo a tornar a sua cabina mais
atrativa e espaçosa pode ser colocado um espelho em
vidro de segurança, a toda a altura ou a meia altura,
nos painéis laterais ou do fundo.  

Libertà – Personalize o seu elevador

Corrimãos
Embora o funcionamento do seu elevador seja suave e
silencioso, os corrimãos conferem uma sensação de segurança.
Os corrimãos em aço inox condizem com a decoração e as
formas da sua cabina e podem ser montados nos painéis
laterais e de fundo. 
Os corrimãos e rodapés iluminados constituem um destaque
adicional e contribuem para o ambiente global da cabina.

Barras de proteção 
Para proteger os painéis da cabina, podem ser instaladas
barras de proteção como opção. Selecione a altura
desejada, dependo dos seus requisitos. Disponíveis
em aço inox, PVC ou madeira. 

Iluminação
A iluminação complementa o ambiente do seu elevador. 
Selecione entre nove estilos com iluminação direta ou
indireta para criar o ambiente desejado. Dependendo da
dimensão da cabina, são instalados um ou dois elementos
de iluminação. Os elementos Surround e Dash Array apenas
estão disponíveis numa gama limitada de dimensões de
cabina. 

Square

Bracket

Dash

Indirect

Spot

Dash Array

Surround

Curve

Line

Gostaria de assumir o papel de designer?
Com a opção Libertà pode desfrutar da possibilidade de conceber o interior da sua cabina através de
uma escolha de combinações.
Selecione o teto, combine quaisquer das cores dos painéis e pavimento a partir das quatro linhas decorativas distintas
e faça a sua escolha. A opção de cabina nua permite um peso adicional de até 50 % da capacidade de carga do elevador,
concedendo-lhe liberdade total na personalização dos interiores. 

Nota

As especificações, opções e cores estão sujeitas a alteração. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas representativas.
As amostras apresentadas poderão variar do original na cor e material. 
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Iluminação
9 Designs

Iluminação 
Indireta

Painéis
Vidro Pintado
Shanghai Red

Painéis
48 Cores*

Pavimento

Pavimento
7 Cores

Porta Cabina e Frentes
Aço Inox Texturado Lausanne Linen

Porta Cabina
& Frentes
5 Acabamentos

Rodapé
Aço Inox Escovado 
Lucerne Brushed

Rodapé 
3 Acabamentos

Barras Proteção
3 Acabamentos

Barras Proteção 
Aço Inox Escovado 
Lucerne Brushed

Corrimão reto com extremidades curvas
Aço Inox hairline

Corrimão
2 Acabamentos

Impressão Digital 
em vidro acetinado 
Antalya Blue

Painel Fundo
Vidro

Teto
7 Acabamentos

Teto
Aço Inox Escovado
Lucerne Brushed

Granito Artificial Cinzento

* ou defina a sua própria cor NCS para vidro pintado



Design elegante. Fácil utilização.  
Um convite para o controlo de passageiros.

Linea 300 
Versátil na decoração. Botoneira moderna e robusta em aço inox
espelhado ou texturado linen. Botões de pressão com iluminação
branca que fica vermelha quando a chamada é reconhecida.
Painel em vidro branco ou preto com visor com matriz de pontos
em LEDs vermelhos de alta resolução e de fácil leitura.  

Opções:
 Monitor LCD TFT
 Painel de ascensorista oculto
 Várias opções de montagem
para as botoneiras de patamar 

    
 

 Interruptores de chave
 Leitor de cartão
 Braille nos botões

Botoneira
de cabina 

Setas de sentido
de marcha

Botoneira de patamar 

Indicador
de posição de cabina 

Linea 100 
Design funcional em aço inox. Integrado com um display
em vidro branco de fácil leitura com matriz de pontos
vermelhos em LED. Botões de pressão com confirmação
de chamada a vermelho.  

Opções: 
 

Painel de ascensorista oculto
 

Interruptores de chave
 

Botoneira
de cabina

Setas de sentido
de marcha

Indicador
de posição de cabina 

Botoneira de patamar 
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Braille nos botões 
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Linea Vetro
Distinto e elegante, um painel de vidro preto ou branco em
toda a altura ajusta-se harmoniosamente à decoração.
Funcionamento com botões sensitivos e visor LCD TFT
de alta resolução e de fácil leitura. Um design atraente
para um ambiente exclusivo. 

Terminal PORT
Esta nova gama de terminais
dota o seu edifício de
inteligência.
Estão disponíveis vários designs
de terminais e tecnologias
PORT para otimizar o fluxo
de passageiros.
Para informações detalhadas,
aceda a
www.theporttechnology.com 

Botoneira de cabina Botoneira de patamar

Terminal Port
instalado na parede

Terminal Port
no pedestral
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Mais opções para um ajuste perfeito

A Schindler oferece-lhe uma grande variedade de
características de design e opções de funcionalidade
em todas as categorias relevantes. A seguinte lista
apresenta um resumo das opções em cada grupo
temático. Permite personalizar o seu elevador
e conseguir um ajuste perfeito ao seu edifício. 
 

 

 
 

Design Interior  
 Painéis e portas em vidro
 Iluminação por LED integrada no teto
 Opção cabina nua, adicionando até 50% da carga
em decoração local
 Vidro pintado em várias cores
 Impressões digitais no aço inox ou vidro acetinado 
 Iluminação no corrimão e rodapé

Desempenho
  Até 8 cabinas num grupo, expansível com
Tecnologia PORT 

 

 Tecnologia de tração avançada 
  Acesso opostos com abertura de porta paralela
ou seletiva 

 

 Activação do bloqueio da porta
 Kit de melhoria da qualidade de viagem
 Monitorização e diagnóstico de forma remota 

Accessibilidade
  Tecnologia Schindler PORT  
 Interface gestão edifício
 Accessibilidade para passageiros desabilitados  
 Sinalização de voz com várias linguagens
 Botoneiras mecânicas ou sensitivas
 Serviço de atendimento

Segurança
  Cortina de Luz 3D Light nas portas
 Acesso condicionado nos patamares
 Interface para CCTV
 Alarme remoto  
 Evacuação automática 
 Serviço de incêndio
 Ascensor de bombeiros (EN81-72)
 Comando Terramoto (EN81-77)  

Ecológico
  Iluminação LED 
 Eco Mode, modo de espera aperfeiçoado
 Comando de iluminação do pavimento
 Cabos livres de halogéneo
 Sistema regenerativo  

Para obter apoio na seleção
de características para o
seu edifício, por favor
contacte um comercial
da Schindler.  
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Quando a visão se alia à disciplina.  
A Schindler faz parceria com o Solar Impulse. 

A Schindler é o principal parceiro do Solar Impulse, a aeronave sem combustível, propulsionada apenas por energia solar,
que visa voar em volta do mundo. 

www.schindler.pt

 
 
 

 
 

Consulte as informações adicionais
sobre os produtos da Schindler.  

 

Basta ler o código com o seu telemóvel,
usando o software de leitura de códigos QR gratuito.
Este pode ser pré-instalado no seu telemóvel ou
então facilmente descarregado gratuitamente. 
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Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA
 

Rua Nossa Senhora da Conceição, 3
 

2790-111 Carnaxide
 

Tel.:  +351 21 424 38 00
Fax:  +351 21 424 39 99

 
 


