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KABINY

Kabiny

Design
Díky koncentrování se na to podstatné, jako funkčnost a kvalitu výběru se nám daří
vyvíjet mimořádné produkty.
Výtahy s diskrétní elegancí a nejvyšším uchováním hodnoty. Výtahy, zvoucí cestující
k použití a spolehlivě a nanejvýš účinně oživující každou budovu pohybem.
Hodnotné materiály a geniální provedení náročných detailů zaručují stálou
hodnotu výtahů.
Smysluplné příslušenství umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům.
Kabiny jsou tvořeny na základě funkčního designu, jasných forem, zdrženlivé
elegance a navzájem odladěných materiálů, barev a povrchů.
Celkově přesvědčivá kvalita s vysokou užitnou hodnotou.

Stropy

Ovládací Panely

Světlo výrazné ovlivňuje funkční kvalitu a esteticky dojem výtahových kabin. Pro uspořádání stropu a osvětlení jsou k dispozici
různé osvětlovací komponenty a kombinace.
Vedle jednotlivých osvětlovacích elementů jako jsou rastrová
zapuštěná světla a bodová světla, mohou byt použity také
snížené průsvitné stropy z kvalitních PVC nebo bezpečnostního
skla. Různé rastrování průsvitných stropu podtrhuje kvalitu
designu snížených stropu a kabin.
Světelný design Schmitt + Sohn. Vidět barvy. Zažít světlo.

Funkčnost určuje design ovládacích panelů. Jasné uspořádání
různých ovládacích elementů, symbolů a světelných ukazatelů
umožňuje rychlou orientaci a bezpečné používání.
Prvky jako tlačítka a krycí desky jsou z nerezové oceli. Pro dlouhotrvající užitnou hodnotu.
Světelné rámy zvýrazňují ovládací panely a vytvářejí neobvyklé
světelné efekty.

Madla

Materiály Barvy Povrchy

Návrh madel staví na funkčním systému, který flexibilně reaguje
na všechny možné požadavky. Madla a jejich držáky z nerezové
oceli zajišťují nejvyšší kvalitu. Trvale.

Přehledná řada pečlivě vybraných a vzájemně ladících materiálů, barev a povrchů umožňuje správný a vyvážený výběr
materiálu kabiny.
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Kabiny

Plastový povrch světle šedá.
Příslušenství: ovládací panel EN 81-70:2005-09, příloha G.

Plastový povrch pastelově modrá.
Příslušenství: Tablo se jmenovkami.

Kabiny s plastovým povrchem
Řešení pro všechny případy.
Konstrukční princip:
- nenápadné věcné rozdělení stěny kabiny
- vlasové spáry mezi panely stěny

Specifikace výrobku:
Stěny: plastový povrch, jednobarevný.
Zrcadlo: přes polovnu nebo celou výšku kabiny.
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.
Osvětlení: bodová světla, Wallwasher, podvěšené stropy.
Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.
V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.
Podlahy: Vinyl, Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m2 a 30 mm tloušťkou.

V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové
lišty nerez broušená, dřevo.
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné,
3-stranné.
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku
kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro
postižené. Štítky se jmény, dekorační lišty.
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.
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Plastový povrch lipově zelená.
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Kabiny

Nerez design leinen.
Příslušenství: ochranné lišty 20 × 40 mm. Dekorační lišty. Podvěšený strop LD4.

Kabiny z nerezové oceli
Materiál pro generace.
Konstrukční princip:
- nenápadné věcné rozdělení stěny kabiny
- vlasové spáry mezi panely stěny

Specifikace výrobku:
Stěny: nerez broušená, nerez design.
Zrcadlo: přes polovnu nebo celou výšku kabiny.
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.
Osvětlení: bodová světla, Wallwasher, podvěšené stropy.
Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.
V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.
Podlahy: Vinyl, Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m2 a 30 mm tloušťkou.

V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové
lišty nerez broušená, dřevo.
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné,
3-stranné.
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku
kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro
postižené. Štítky se jmény, dekorační lišty.
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.
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Nerez broušená.
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Kabiny

Kabina s předsazenými panely, matný lak PK2.

Kabina s předsazenými panely, matný lak PK3.

Kabiny s předsazenými panely
Nadčasová elegance.
Konstrukční princip:
- zvýrazněné rozdělení stěn kabiny
- 15 mm stínové spáry mezi panely stěn
- rozšířené možnosti úpravy v oblasti stínových spár barevným a
materiálovým zvýrazněním
- mezi panely namontované držáky madla
- navazující montáž panelů stěn a lišt soklu

Specifikace výrobku:
Stěny: nerez roušená, nerez design, matný lak.
Stínové spáry: nerez broušená, nerez leštěná.
Zrcadlo: přes polovnu nebo celou výšku kabiny, satinování.
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.

Osvětlení: bodová světla, Wallwasher, podvěšené stropy.
Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.
V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.
Podlahy: Vinyl, Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m2 a 30 mm tloušťkou.
V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové
lišty nerez broušená.
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné,
3-stranné.
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku
kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro
postižené. Štítky se jmény, dekorační lišty.
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.
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Kabina s předsazenými panely nerez broušená PK1.
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Kabiny

Kabina s barveným sklem CG4.

Kabina s barveným sklem CG1 ≥ 1.000 kg.

Kabiny s barveným sklem
Řešení pro nejvyšší nároky.
Konstrukční princip:
-

velkoplošně sestavené stěny kabiny s panely z barveného skla
světlé, vzdušné, velkorysé a homogenní celkové působení
transparentní a barevně čisté
64 barevných kombinací

Specifikace výrobku:
Stěny: panely z barveného skla
Zrcadlo: na zadní stěně přes celou výšku kabiny, nedělené.
Prokládání: na boční stěně, přes celou hloubku kabiny, přes polovinu výšky kabiny, nedělené.
Rohy kabiny: dekorační lišty, zasklívací profily skla a zrcadla:
nerez broušená.
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.

Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.
Osvětlení: Wallwasher. Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.
V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.
Podlahy: Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m2 a 30 mm tloušťkou. V závislosti na povrchu
podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové
lišty nerez broušená.
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné,
3-stranné.
Ovládací prvky: ovládací tabla. Variantně: vodorovné tablo,
velkoplošná tlačítka pro postižené. Štítky se jmény.
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.
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Kabina s barveným sklem CG1.
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Kabiny

Prosklená panoramatická kabina GP2,
prosklená zadní stěna.

Prosklená panoramatická kabina GP3,
dílčí prosklení.

Prosklené panoramatické kabiny
Zažít architekturu.
Konstrukční princip:
- transparentní dělení stěny kabiny
- světlé, vzdušné a velkorysé celkové působení
- možnost volby mezi proklením zadní stěny, částečným či
úplným prosklením kabin
- subtilní, na nezbytnou míru redukovaná rohová konstrukce

Specifikace výrobku:
Stěny: bezpečnostní lepené sklo VSG, barvené sklo, nerez
broušená, matný lak. Variantně: sklo se satinováním.
Rohy kabiny, zasklívací profily: nerez broušená.
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená.
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.
Osvětlení: podvěšené stropy. Variantně: LED, LED-RGB
s řízením barev.

V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.
Podlahy: Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně
dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m2 a 30 mm tloušťkou.
V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové
lišty nerez broušená.
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné,
3-stranné.
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku
kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro
postižené. Štítky se jmény. Dekorační lišty.
Vnější obklad kabiny: nerez broušená, hliníkový slzičkový plech.
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.
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Prosklená panoramatická kabina GP4, celoprosklená.
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Kontakt

Impresum

Kompetentního partnera najdete v každé z
našich 32 poboček.
Těšíme se na Vás.

Německo

Rakousko

Portugalsko

Service 24: +49 (0) 800 24 00 365
www.schmitt-aufzuege.de
info@schmitt-aufzuege.de

www.schmitt-aufzuege.at
info@schmitt-aufzuege.at

www.schmitt-elevadores.com
info@schmitt-elevadores.com

6020 Innsbruck
Grabenweg 72
Fon +43(0)512-346502-0
Fax +43(0)512-346502-1

Porto
4466-953 S. Mamede de Infesta
Arroteia Via Norte, Apart. 1034
Tel +351-229 569 000
Fax +351-229 569 009
Serviço 24h: +351-229 569 002

90402 Nürnberg
Hadermühle 9–15
Fon +49(0)911-2404-0
Fax +49(0)911-2404-111

22453 Hamburg
Papenreye 25
Fon +49(0)40-589713-0
Fax +49(0)40-589713-13

90455 Kornburg
Kellermannstraße 16
Fon +49(0)9129-9025-0
Fax +49(0)9129-9025-27

30916 Isernhagen H. B.
Chromstraße 16
Fon +49(0)511-72587-0
Fax +49(0)511-72587-25

8020 Graz
Payer-Weyprecht-Straße 33–35
Fon +43(0)316-262923
Fax +43(0)316-262924

95445 Bayreuth
Am Bauhof 12
Fon +49(0)921-787782-0
Fax +49(0)921-787782-28

67065 Ludwigshafen
Am Bubenpfad 1
Fon +49(0)621-579280-0
Fax +49(0)621-579280-9

4020 Linz
Wiener Straße 131
Fon +43(0)732-330226
Fax +43(0)732-33022616

13509 Berlin
Miraustraße 50–52
Fon +49(0)30-4360225-0
Fax +49(0)30-4360225-28

04416 Markkleeberg-Wachau
Weinteichstraße 5
Fon +49(0)34297-4095-5
Fax +49(0)34297-4095-6

1100 Wien
Favoritner Gewerbering 15–17
Fon +43(0)1-4055508-0
Fax +43(0)1-4055508-4

09125 Chemnitz
Reichenhainer Straße 171
Fon +49(0)371-53099-0
Fax +49(0)371-53099-99

93059 Regensburg
Im Gewerbepark A2
Fon +49(0)941-46462-0
Fax +49(0)941-46462-46

6833 Klaus
Treietstraße 18
Fon +43(0)5523-54566
Fax +43(0)5523-54588

96450 Coburg
Hahnwiese 3
Fon +49(0)9561-2498-0
Fax +49(0)9561-2498-70

72070 Tübingen
Industriestraße 24
Fon +49(0)7071-7969-0
Fax +49(0)7071-7969-29

01277 Dresden
Bodenbacher Str. 141
Fon +49(0)351-25101-13
Fax +49(0)351-25101-28

97076 Würzburg
Äußere Aumühlstraße 2
Fon +49(0)931-25042-0
Fax +49(0)931-25042-29

99097 Erfurt
Alte Chaussee 87
Fon +49(0)361-2110-436
Fax +49(0)361-2110-548
45138 Essen
Huttropstraße 29
Fon +49(0)201-28010-0
Fax +49(0)201-28010-48

Lisboa
2790-034 Carnaxide
Rua da Barruncheira, 3–1°
Esquerdo
Tel +351-213 030 350
Fax +351-213 032 706
Serviço 24h: +351-213 030 359
4700-361 Braga
Rua António Marinho, 68
Tel +351-253 610 819
Fax +351-253 260 951
Serviço 24h: +351-253 610 819
6000-228 Castelo Branco
Rua Fernando Namora,
LT I-3 , Lj.3
Tel +351-272 342 472
Fax +351-272 342 428
Serviço 24h: +351-272 342 472
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Schmitt + Sohn Aufzüge
Stav 11-2011 • 176938
Willi Weihreter
Stylový vzor:
všechny zobrazené barevné kombinace barveného skla jsou jako společný
stylový vzor registrovány a chráněny
v Německu a jiných zemích firmou
Schmitt společnost pro ochrannou
známku s ručením omezeným.
Značka:
barvené sklo je značka firmy Schmitt
společnost pro ochrannou známku s
ručením omezeným v Německu a jiných
zemích.

Design fotografií:
Marius Schreyer Design
Realizace:
Loffmedia
Tisk:
GZD, Ditzingen

3025-037 Coimbra
Urbanização do Loreto LT 4
R/C - C/C
Tel +351-239 493 803
Fax +351-239 496 329
Serviço 24h: +351-239 493 803
8000-325 Faro
Urbanização do Montinho
Lote I/J - Nº 9
Tel +351-289 822 758
Fax +351-289 813 098
Serviço 24h: +351-289 813 156

Společnost Výtahy Schmitt + Sohn byla vyznamenána mezinárodními
designovými cenami za korporátní design, prezentaci společnosti a za
design výtahových systémů a serií.
iF product design award 1997, Schmitt + Sohn Výtahové systémy
iF product design award 2008, Schmitt + Sohn Výtahy s barveným sklem
Cena za design Spolkové rebubliky Německo 2009,
nominace, Schmitt + Sohn Výtahy s barveným sklem
red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn korporátní design
red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn
Podniková brožura
iF communication design award 2011, Schmitt + Sohn Podniková brožura
Cena za design Spolkové rebubliky Německo 2012, nominace,
Schmitt + Sohn Podniková brožura

Česko
60314 Frankfurt
Riederhofstraße 16–18
Fon +49(0)69-420805-0
Fax +49(0)69-420805-29

www.schmitt-vytahy.cz
info@schmitt-vytahy.cz

50226 Frechen
Alfred-Nobel-Straße 7–9
Fon +49(0)2234-95379-0
Fax +49(0)2234-95379-22

36211 Karlovy Vary
Jenišov 116
Tel +420 353 433-722
Fax +420 353 433-721

85748 Garching
Carl-Zeiss-Straße 5
Fon +49(0)89-959398-0
Fax +49(0)89-959398-18

14800 Praha 4
Komárkova 1189/27
Tel +420 272 191-652
Fax +420 272 191-651

Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o.
Jenišov 116
CZ-36211 Karlovy Vary
Tel +420 353 433 722
Fax +420 353 433 721
info@schmitt-vytahy.cz
service@schmitt-vytahy.cz
www.schmitt-vytahy.cz

Technické změny vyhrazeny.
Případné odchylky v barevnosti jsou způsobeny tiskem.

