
Soluções para edifícios altos – Estilo
Uma maneira incrível de projetar seu 
elevador.
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Seu lobby. Seu estilo.
Com mais de 140 anos de experiência em projetos de 

lobby, a Schindler acompanhou os clientes ao longo 

de suas jornadas de planejamento de edifícios 

inúmeras vezes.

Elevadores são elementos arquitetônicos marcantes. 

Determinam a impressão que o edifício causa – à 

primeira vista, logo ao entrar no lobby. Com seu 

amplo espectro de materiais, cores e elementos de 

design, os elevadores da Schindler se combinam 

independentemente, mas ainda harmoniosamente, 

na concepção geral do edifício.
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Design elegante.
Criando uma experiência memorável.

A personalidade de um edifício não é definida 

apenas pelo seu exterior arquitetônico ou pelo 

projeto do lobby.

A experiência de um usuário do edifício também é 

definida por meio de sua viagem diária no elevador.

Com a Schindler, você transforma seus elevadores 

em uma joia arquitetônica – que atende completa-

mente às suas visões e desejos. 

Inspire-se nos exemplos deste catálogo – mas não 

deixe que eles limitem suas escolhas.

Portas Batentes Painéis da cabina Iluminação,  
teto e piso

Botoeira e sistema de 
sinalização

Terminal PORTAcessórios
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Abordagem de
personalização.
Quando a criação de última geração se encontra com 

a funcionalidade.

A Schindler oferece liberdade ilimitada para o design 

das cabinas do elevador. A sensação de segurança e 

proteção contribui para uma viagem confortável. 

Um ambiente elegante faz com que os passageiros se 

sintam à vontade e deixa impressões duradouras de 

momentos agradáveis.
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Liberdade total de design.
Exclusivamente para os seus olhos.

Como seus projetos mais exclusivos merecem o 

melhor, nossos projetistas de renome mundial e 

nossos dois Centros Internacionais de Design se 

dedicam especificamente a prestar um serviço 

completo de personalização. Conte com os 

melhores especialistas em design na sua equipe.

Elevamos seu nível de excelência em design ao 

estilo arquitetônico global.

O design personalizado da cabina de um elevador 

pode ser definido pelos seguintes elementos, 

escolhendo diferentes materiais, formas e cores 

para:

- Teto e iluminação

- Revestimento dos painéis

- Botoeiras

- Piso

- Acessórios (espelhos, corrimãos, etc.)

Em conformidade com as normas locais de 

elevadores, todos esses elementos podem ser 

combinados para alcançar o

ambiente da cabina que reflita suas ideias de design 

e complemente o edifício.
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Design de cabina personalizado.
Indo além do convencional.

A Schindler oferece liberdade ilimitada para o 

design das cabinas do elevador. Desde os primeiros 

desenhos até a cabina final personalizada.

Para garantir um design e qualidade perfeitos, o 

processo de fabricação de cabinas personalizadas é 

dividido em oito etapas comprovadas:

1 Esclarecimentos técnicos e ofertas

Aprovação de planos 2D ou 3D

Visualização do interior

Processo de amostragem

Gestão profissional do projeto

Apresentação e aprovação da maquete da cabina

Fabricação e entrega

2

3

4

5

6

7

8 Suporte e acompanhamento no local
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Porta de pavimento e batente da porta.
Diversidade se torna harmonia.

As portas de pavimento e os batentes das portas 

influenciam bastante a arquitetura circundante. 

Independentemente de combiná-los com as pare-

des o mais discretamente possível ou usá-los delibe-

radamente para definir uma característica indepen-

dente. De qualquer maneira, o design do seu eleva-

dor certamente causará uma impressão.

Construção da porta de pavimento
As portas de elevadores da Schindler normalmente 

são de abertura central, mas oferecemos todas as 

opções, como portas telescópicas. Diversas manei-

ras de fixar as portas permitem que elas sejam 

integradas com segurança em diferentes tipos de 

parede.

Batentes da porta de pavimento
Os batentes de portas padrão estão disponíveis em 

diversos modelos. Os “batentes básicos” são discre-

tamente embutidos. Os “batentes de caixa” enfati-

zam deliberadamente o batente como um único 

elemento arquitetônico. Os “batentes em ângulo” 

podem ser colocados invisivelmente atrás do reves-

timento da parede. Em ambientes extremamente 

altos, todos os batentes podem ser combinados 

com uma “barra de porta nivelada”. Isso permite 

que as alturas das portas sejam opticamente alon-

gadas até 4 metros.

Batente em ângulo

Parede

Revestimento

Batente básico

Parede

Revestimento

Batente 
básico

Batente 
em 

ângulo

Batente de caixa

Batente 
de caixa

Parede

Revestimento
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Abordagem standard.
As três linhas decorativas.

Times Square Park Avenue Sunset Boulevard

Crie o aspecto que você preferir. Combine cores, 

materiais, iluminação, espelhos, corrimãos e 

acessórios para alcançar o ambiente que atenda às 

suas ideias e ao seu edifício. Escolha uma de nossas 

três linhas de design de interior.
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Pronto para instalar.
Selecione o seu visual.

Inspiradas nas tendências arquitetônicas globais, 

nossas coleções de decoração prontas para 

instalação são projetadas para combinar com 

qualquer projeto e facilitar o processo de seleção, 

custo, produção, entrega e instalação. Com a nossa 

ferramenta de simulação, é possível encontrar 

facilmente o estilo que se adapta ao seu edifício.

Nossas soluções premiadas projetam suas realiza-

ções em arranha-céus de hoje, amanhã e as linhas 

do horizonte do futuro.



18 Estilo 19Estilo

Times Square.
Selecione suas cores e materiais.

Determine seu visual contemporâneo. Escolha cores 

quentes ou frias para criar um visual renovado ou 

combine as opções para aprimorar o contraste e 

alcançar mais profundidade.

Times Square adiciona características distintas a 

qualquer edifício público, comercial ou residencial.

Lucerne escovado Montreux espelhadoLinho Lausanne

Geneva Dama Vibração

Opções multicoloridas
Divirta-se com cores frescas e vibrantes. Escolha 

entre uma variedade de cores quentes e frias que 

ficam ótimas sozinhas, mas também impressionan-

tes quando combinadas.

Laminado e aço inoxidável
Crie um ambiente diferente selecionando materiais 

diferentes. Para um visual renovado, escolha entre 

laminados coloridos. O aço inoxidável concede uma 

aparência mais elegante e moderna. Combine os 

dois materiais para obter mais individualidade.

Aço inoxidávelLaminado

Nota
Especificações, opções e cores estão sujeitas a alterações. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo 
são apenas representativas. As amostras ilustradas podem variar do original em termos de cores e materiais.

Branco Polar Cinza Athens Cinza Suez

Azul Dubai Seville Sunset Castanho Siena Azul Cadiz

Laranja Tanger Cinza Milan Verde Tahiti Amarelo Aswan

ParedeParede

Linha fina (Hairline)
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Park Avenue.
Do contemporâneo ao elegante.

Descubra a pura elegância com paredes de vidro 

serigrafado ou escolha laminado de madeira para 

criar um ambiente mais contemporâneo. O desta-

que é um brilho prateado da nossa coleção de vidro 

metálico ou um acabamento dourado ou cinza 

acetinado em aço inoxidável.

A iluminação combinada completa o design elegan-

te deste elevador – um elemento ideal para edifícios 

representativos, como residências de alto padrão, 

hotéis e escritórios.

Vidro serigrafado
Ao colocar cor atrás do vidro, é possível criar um 

efeito vibrante e de alto brilho que adiciona um 

ambiente agradável à cabina.

Para fazer com que as paredes de vidro serigrafado 

se encaixem perfeitamente no visual geral do edifí-

cio, é possível escolher entre cores pré-sele-
cionadas ou, opcionalmente, especificar qual-
quer cor NCS (Natural Color System).

Aço inoxidável

Nota
Especificações, opções e cores estão sujeitas a alterações. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo 
são apenas representativas. As amostras ilustradas podem variar do original em termos de cores e materiais.

Escuro Zurich escovadoAcabamento fosco Lugano

Ouro DohaLinho Lausanne Lucerne escovado

Montreux espelhado

Linha de madeira (laminado)

Madeira Slavonia Madeira Vancouver Madeira Chicago Madeira Arosa

Geneva Dama

Parede

Serigrafado

Vidro “metalizado”
Prata Leon

Vidro
Vermelho Shanghai

Vidro “metalizado”
Âmbar Petersburg

Vidro
Antígua celestina

Vidro
Azul Jodhpur

Vidro “metalizado”
Titânio Toronto

Vidro “metalizado”
Cinza Stockholm

Vidro “metalizado”
Azul Kashmir

Parede

Vidro “acetinado”
Cinza Helsinki
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Sunset Boulevard.
Inspiradora e cheia de personalidade.

Defina objetivos ambiciosos para oferecer empolga-

ção aos passageiros em locais de luxo, como hotéis, 

clubes e restaurantes.

A combinação de materiais de qualidade premium, 

padrões cativantes e gradientes de cores brilhantes 

fazem desta cabina uma experiência única. Os 

conceitos de iluminação e teto criam uma atmosfe-

ra fascinante. Faça com que o seu elevador seja o 

seu palco.

Impressão digital em vidro satin
Cores lindas e intensas, enfatizadas pelo vidro satin 

(acetinado) para alcançar mais elegância. Do gra-

diente atmosférico azul-vermelho ao acolhedor 

cinza-bege, esse design permite criar um ambiente 

fascinante e uma experiência inesquecível.

Impressão digital em aço inoxidável
Crie um ambiente não apenas com cores, mas com 

padrões atrativos impressos em aço inoxidável. 

Escolha formas geométricas estruturadas claras ou 

desenhos orgânicos ousados. Não importa o ta-

manho da sua cabina, os padrões de decoração 

digital sempre ficam impressionantes.

Impressão digital em aço inoxidável

Opções de segundo plano para impressões digitais em aço inoxidável

Nota
Especificações, opções e cores estão sujeitas a alterações. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo 
são apenas representativas. As amostras ilustradas podem variar do original em termos de cores e materiais.

Ouro Luxor

Azul Antalya Cinza DetroitVermelho Moscou New York Sunset

Moca Marrakech

Horizontes Pontilhado (Dot Spots)Dimensões onduladas Persianas lineares

Detalhes mínimosLinha Symphony

Lucerne escovado Acabamento fosco Lugano

Impressão digital em vidro satin

Parede
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Elevador de serviço.
Projetado de maneira prática e confiável.

Nota:
Especificações, opções e cores estão sujeitas a alterações. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas 
representativas. A amostra ilustrada pode variar do original em termos de cores e materiais.

Linha fina (Hairline) Linho LausanneLucerne escovado

Bern 5WL
Acabamento fosco 
Lugano

Aço inoxidável

Vibração

Parede

Geneva Dama

A necessidade de espaço e a atenção aos detalhes 

não são uma contradição. Quando se trata de ele-

vadores de carga, esses termos são o nosso guia. 

Elevadores de serviço são necessários para o trans-

porte vertical de pessoas e material. Podem ser 

usados na maioria dos tipos de edifícios altos.

Um elevador absolutamente apresentável. Graças à 

sua tecnologia robusta, materiais de alta qualidade 

e recursos de equipamentos práticos. Um feito

consumado.
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Alumínio
Placa quadriculada

Possibilidades inspiradoras para essas linhas.
Crie sua própria combinação.

Granito artificial
Cinza

Iluminação

Borracha preta
Pontilhada

Granito artificial
Marrom

Granito artificial
Preto

Dash Array

Indirect Dash1

Square Curve

Spot2

Line

Bracket Surround

Nota
1. Quatro ou seis traços por painel de luz
2. Três ou quatro pontos por painel de luz

Nota
Especificações, opções e cores estão sujeitas a alterações. Todas as cabinas e opções ilustradas neste catálogo são apenas 
representativas. As amostras ilustradas podem variar do original em termos de cores e materiais.

Teto

Piso

As diferentes iluminações O teto

O piso

Esmalte Sintético
Cinza Riga

Esmalte Sintético
Branco Polar

Aço inoxidável
Lucerne escovado

Aço inoxidável
Ouro Doha

Aço inoxidável
Escuro Zurich escovado

Aço inoxidável
Acabamento fosco Lugano

Aço inoxidável
Montreux espelhado

Aço inoxidável
Vibração

Aço inoxidável
Linha fina (Hairline)
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Estabelecendo seus próprios 
limites.
Mais por menos.
Mais por menos. Estabelecendo seus próprios 
limites.
Seja tecnicamente suave, aconchegante, atemporal-

mente elegante ou divertido – as paredes, portas dos 

elevadores, acessórios, tetos, pisos e iluminação ofe-

recem aos elevadores um caráter único e forte.

Utilizando a sua criatividade, apenas você determina o 

visual individual e a estética formal. 
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Acessórios sob medida.
Um traje perfeito.

Espelhos
Os espelhos sempre acrescentam uma sensação 

especial de espaço às salas e aos edifícios. Para 

oferecer à sua cabina mais elegância e profundida-

Corrimãos
Embora o seu elevador viaje suavemente sem prati-

camente nenhum ruído, os corrimãos transmitem 

uma sensação de segurança. Os corrimãos em aço 

inoxidável polido ou escovado combinam com o 

interior e a forma da cabina e podem ser instalados 

nas paredes laterais e posteriores.

Painéis em espelho para parede posterior 
esquerda e direita

Espelho para parede posterior de  
altura total

Espelho para parede posterior de meia altura

Posições do corrimão

Extremidades do corrimão

de, as paredes laterais ou a parede posterior podem 

ser equipadas com um espelho de vidro de seguran-

ça de altura total ou meia altura.
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Botoeira de cabina.
Encontrar o seu pavimento nunca 
foi tão fácil.

Material do painel

Linha fina  
(Hairline)

Possível configuração de componente:
- Tipo de botão
- Esquema do botão
- Indicador
- Para pessoas com necessidades especiais

FI GS 700

Aço inoxidável
Linha fina (Hairline)

polido Vidro

Linha fina 
(Hairline)

vidropolido
 

Linha fina 
(Hairline)

Vidro

Botoeira de cabina

FI GS 300
Esquema KS 1-N

FI GS 700
Esquema KS 1-N

FI GS 700 FI GS 700
Esquema KS de 
10 teclas

Esquema PT

polido
 



34 Estilo 35Estilo

Material

Tipo de letra

Cores

Aço inoxidável
Linha fina (Hairline)

Nivelado

Âmbar, azul, verde, vermelho, branco

Elevado

Aço inoxidável
polido

Vidro mineral Alumínio estampado
prateado

Iluminado

Interruptor de chave e botão.
O toque final.

Linha de botão

DT2 - P DT4 - P DT8 - P AT - P

GST - P MT - P MT - T

Acrônimos
2: Vidro   8: Alumínio pintado (apenas para DT8)
4: Aço inoxidável  P, T: Botão de pressão, botão de toque
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Painéis indicadores e botoeiras de 
pavimento.
Uma chamada à sua disposição.

Botoeira de pavimento FI GS 700

Botoeira de pavimento FI GS 300

Painel de indicação de pavimento FI GS 700

Painel de indicação de pavimento FI GS 300  

(instalação no batente da porta ou na parede acima da entrada da cabina)

Nota
Botoeiras de chamada e indicadores de posição nos pavimentos compartilham as mesmas opções de material de placa.
Existem opções de cores disponíveis mediante solicitação.

Aço inoxidável  
escovado

Axo inoxidável  
espelhado

Vidro preto
(Nivelado ou sobreposto)

Vidro branco
(Caixa de parede)

Vidro preto Vidro cinza

Possível configuração de componente:
- Indicação: Matriz de pontos, TFT
- Cor da indicação: 5 cores
- Variantes de botão: 4 tipos de botões
- Instalação: Sobreposta, nivelada
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Indicador de pavimento.
Mostrando o caminho.

Indicador de pavimento FI GS 700

Placa vertical longa

Vidro

Placa quadrada

Placa redonda

Cores de iluminação

Âmbar Azul Verde Vermelho Branco
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Interface especialmente projetada.
Adequado para pessoas com  
necessidades especiais e crianças.

Botoeira horizontal de cabina

Braile

Série HCOP GST 
Modo de controle 1 - N

Série HCOP MT 
Modo de controle por teclado

Série HCOP DT 
Modo de controle 1 - N 

Série HCOP AT 
Modo de controle por teclado

Os elevadores podem ser verdadeiramente acessíveis e  
oferecer mobilidade real para pessoas com deficiência visual. 
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Inteligência de trânsito.
Para um fluxo perfeito de 
pessoas e bens.



44 Estilo 45Estilo

PORT 1
O DESIGN EM VIDRO CURVO EXCLUSI-

VO PORT, mais poderoso do que nunca. 

Disponível em três variações de cores, com 

instalação na parede ou vertical, o PORT 1 

oferece ergonomia ideal em um formato 

discreto e compacto.

PORT 1 pedestal

Inteligência de trânsito.
Moldado em vidro.

PORT Technology
Esta nova gama de terminais de controle de 

destino PORT oferece capacidade intelectu-

al ao edifício. Diversas opções de terminal 

PORT estão disponíveis para otimizar o fluxo 

de pessoas.
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PORT 1 amplo
Todo o poder do mais recente PORT 1, apenas 

em maior formato. O impressionante vidro curvo 

abriga uma grande tela de 10,4 polegadas para 

aproveitar ao máximo a nova funcionalidade 

portOS.

PORT 1 pedestal amplo

PORT 4 e PORT 4 Superfície
Elegância sutil sem compromissos. Com suas 

linhas planas, o PORT 4 embutido se integra per-

feitamente a todos os tipos de arquitetura.

Inteligência de trânsito.
Elegância sutil.
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Indicador de destino PORT
O novo PDI é um indicador LCD totalmente gráfico 

no batente da porta da cabina, capaz de indicar 

não apenas os andares de destino, mas também a 

próxima parada e, opcionalmente, também anuncia 

o status da porta e os nomes dos pavimentos com 

um alto-falante integrado. 

As cores estão alinhadas com as cores do terminal 

PORT. O PDI está disponível na versão nivelada ou 

sobreposta.

Inteligência de trânsito.
Solução versátil, inteligente, perfeita.

portOS
Apresentamos portOS. Uma maneira totalmente nova de se comunicar com o sistema 

do seu elevador. Solução versátil, inteligente, perfeita.

Exibição de lista
- Exibição de lista com rolagem

- Ideal para edifícios comerciais

- Oferece muito espaço para informações 

sobre o pavimento

Visualização no painel
- Visualização no painel com deslize de 

página

- Exibe até 20 pavimentos por página no 

PORT 1 

- Para edifícios altos

Visualização em blocos
- Blocos grandes para maximizar a legibi-

lidade

- Ideal para edifícios residenciais com 

menos de 10 pavimentos

Visualização por categoria
- Interface de dois cliques com pavimen-

tos agrupados

- O esquema perfeito para edifícios de 

utilização mista, como hotéis, por 

exemplo
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Placa de identificação de pavimento.
Mostrando o caminho.

Tipo

Material

Matriz de cores

Plana

Aço inoxidável

Placa frontal em vidro 
branco com iluminação

Aço inoxidável sem 
iluminação

Placa frontal em vidro 
cinza com iluminação

Placa frontal em vidro 
preto com iluminação

Placa frontal em vidro 
preto com iluminação 
ligada

Placa frontal em vidro 
branco sem iluminação

Superfície

Vidro

Sinalizador Canto

Nota
1. As opções para cores de vidro incluem branco, cinza e preto. 
2. Todas as opções de vidro (branco/cinza/preto) e aço inoxidável podem ser feitas com ou sem iluminação e funções de alto-falante, 

mediante solicitação.
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Schindler 7000.
Damos vida ao horizonte.

Schindler Elevator Ltd.

Large Project Division

Zugerstrasse 13

6030 Ebikon

Suíça

Tel. + 41 41 445 31 31

lpd@schindler.com

www.schindler.com

 Schindler Elevator Co., Ltd.

Large Project Division

No. 555 Xingshun Road

Jiading District

201815 Xangai, China

Tel. + 86 21 6709 6666

lpd@schindler.com

www.schindler.com


