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CABINAS

Cabinas

Design
Mediante a concentração em características essenciais tais como a funcionalidade e a qualidade de concepção, desenvolvemos produtos excepcionais.
Elevadores de elegância discreta e com alto valor intrínseco. Elevadores que convidam as pessoas a usá-los e que contribuem com fiabilidade para uma mobilidade
eficiente em edifícios.
Os materiais de alta qualidade e as execuções sofisticadas de cada detalhe
garantem a manutenção do valor do elevador.
Acessórios úteis permitem uma adequação a exigências individuais.
A criação pragmática e funcional com elevada utilidade, discreta elegância,
formas claras, geometria vincada ênfase no essencial, adequação e aplicação
consciente de materiais e superfícies elementares com uma estética e visual
próprios.
Uma elevada qualidade global que resulta da responsabilidade de uma empresa
familiar orientada para a qualidade.

Tectos

Painél de botoneira de cabina

A luz determina em grande medida a qualidade funcional e o encanto
da cabina do elevador. Para a concepção dos tectos das cabinas e
efeitos de iluminação existem vários componentes de iluminação à
escolha. Frisos de diversos feitios e tamanhos reforçam a qualidade
do design especial dos tectos falsos.
Schmitt + Sohn Design de iluminação. Ver cores. Sentir a luz.

A funcionalidade define o design das botoneiras de cabina e de
patamar bem como dos painéis de sinalização. A estruturação clara
dos diferentes elementos funcionais, símbolos e displays electrónicos
permitem uma rápida orientação e uma utilização segura. Um dos
elementos marcantes do painél de cabina da Schmitt + Sohn é a sua
facilidade de manutenção.
Princípios de construção e materiais especiais permitem uma fácil
montagem e uma rápida substituição de componentes individuais.

Varandins

Materiais Cores Superfícies

A concepção dos varandins baseia-se num sistema funcional, que
pode reagir com flexibilidade a várias exigências distintas.
Varandins e suportes em aço inoxidável liso garantem uma alta
qualidade duradoura.

Um conjunto lógico de materiais, cores e superfícies permite uma
concepção homogénea e equilibrada de elevadores e de acabamentos
de cabinas, no âmbito de um sistema de concepção exacto.
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Cabinas

Revestimento em skinplate cinzento claro.
Acessórios: painél de botoneira 81-70:2005-09 Anexo G.

Revestimento em skinplate azul pastel.
Acessórios: Painél de etiquetas.

Cabinas com revestimento em skinplate
A solução para todas as situações.
Princípio de design
- Subdivsão sóbria das paredes da cabina
- Aplicação de juntas entre os paineis

Especificação do produto
Paredes laterais: skinplate, de uma cor.
Espelho: meia altura, a toda a altura da cabina.
Portal da cabina e portas da cabina: aço inoxidável liso, aço inoxidável
Dessin.
Tecto: Pintura RAL 9016 branco.
Iluminação: projector, wallwasher, tecto falso em vidro. Opções: LED,
LED-RGB com comando de cor. No modo RGB, é possível uma redução da claridade na cabina.

Chão: vinil, borracha, linóleo, granito 90. Opção: revestimento por conta do cliente com uma densidade máx. de 75 kg/m2 e uma espessura
máx. de 30 mm. Dependendo do material de revestimento do chão,
poderão ocorrer alterações na aparência da cor.
Rodapé: aço inoxidável liso. Opção: barras de protecção em aço inoxidável liso, madeira.
Corrimão: aço inoxidável, de um lado. Opção: 2 ou 3 lados.
Painél de botoneira, painél de botoneira a toda a altura da cabina.
Opções: botoneira horizontal, botões de grande superfície, para pessoas com deficiência. Painél de etiquetas. Frisos decorativos.
Opções de poupança de energia: desactivação da iluminação da
cabina e dos displays de sinalização.
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Revestimento em skinplate verde.

5

Cabinas

Aço inoxidável linho.
Acessórios: barras de protecção 20 x 40 mm. Frisos decorativos. Tecto falso em vidro LD4.

Cabinas em aço inoxidável
O material que passa de geração em geração.
Princípio de design
- Subdivsão sóbria das paredes da cabina
- Aplicação de juntas entre os paineis

Especificação do produto
Paredes laterais: aço inoxidável liso, aço inoxidável Dessin.
Espelho: meia altura, a toda a altura da cabina.
Portal da cabina e portas da cabina: aço inoxidável liso, aço inoxidável
Dessin.
Tecto: Pintura RAL 9016 branco.
Iluminação: projector, wallwasher, tecto falso em vidro. Opções: LED,
LED-RGB com comando de cor. No modo RGB, é possível uma redução da claridade na cabina.

Chão: vinil, borracha, linóleo, granito 90. Opção: revestimento por con2
ta do cliente com uma densidade máx. de 75 kg/m e uma espessura
máx. de 30 mm. Dependendo do material de revestimento do chão,
poderão ocorrer alterações na aparência da cor.
Rodapé: aço inoxidável liso. Opção: barras de protecção em aço inoxidável liso, madeira.
Corrimão: aço inoxidável, de um lado. Opção: 2 ou 3 lados.
Painél de botoneira, painél de botoneira a toda a altura da cabina.
Opções: botoneira horizontal, botões de grande superfície, para pessoas com deficiência. Painél de etiquetas. Frisos decorativos.
Opções de poupança de energia: desactivação da iluminação da
cabina e dos displays de sinalização.
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Aço inoxidável liso.
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Cabinas

Cabina com folgas estéticas lacagem mate PK2.

Cabina com folgas estéticas lacagem mate PK3.

Cabinas com folgas estéticas
Elegância intemporal.
Princípio de design
- Subdivisão acentuada das paredes da cabina
- Folgas de 15 mm entre os painéis da parede
- Maior número de possibilidades de concepcção na áreas das folgas
através da sua acentuação por recurso a cores e materiais
- Os suportes do varandim são montados entre os paineis das paredes
- Rodapé e paineis nivelados

Especificação do produto
Paredes laterais: aço inoxidável liso, aço inoxidável Dessin, lacagem mate.
Folgas estéticas: aço inoxidável liso, aço inoxidável polido.
Espelho: meia altura, a toda a altura da cabina, despolido.
Portal da cabina e portas da cabina: aço inoxidável liso, aço inoxidável
Dessin.

Tecto: Pintura RAL 9016 branco.
Iluminação: wallwasher, tecto falso em vidro. Opções: LED, LED-RGB
com comando de cor. No modo RGB, é possível uma redução da
claridade na cabina.
Chão: vinil, borracha, linóleo, granito 90. Opção: revestimento por
conta do cliente com uma densidade máx. de 75 kg/m2 e uma
espessura máx. de 30 mm. Dependendo do material de revestimento
do chão, poderão ocorrer alterações na aparência da cor.
Rodapé: aço inoxidável liso. Opção: barras de protecção em aço
inoxidável liso.
Corrimão: aço inoxidável, de um lado. Opção: 2 ou 3 lados.
Painél de botoneira, painél de botoneira a toda a altura da cabina.
Opções: botoneira horizontal, botões de grande superfície, para
pessoas com deficiência. Painél de etiquetas. Frisos decorativos.
Opções de poupança de energia: desactivação da iluminação da
cabina e dos displays de sinalização.
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Cabina com folgas estéticas em aço inoxidável liso PK1.
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Cabinas

®
Cabina Color Glas CG4.

Cabina Color Glas® CG1 ≥ 1.000 kg.

Cabinas Color Glas®
A solução para elevadas exigências.
Princípio de design
- Concepção das paredes da cabina com painéis Color Glas® de grande
dimensão
- Efeito claro, global aberto e homogéno
- Transparência e brilho colorido
- 64 combinações de cores

Especificação do produto
Paredes: painéis Color Glas®.
Espelho: a toda a altura da cabina, parede do fundo.
Cabina com dois acessos: parede lateral, a toda a profundidade da
cabina e a meia altura.
Cantos da cabina, frisos decorativos, aros dos vidros e espelhos: aço
inoxidável liso.

Portal da cabina e portas de cabina: aço inoxidável liso.
Tecto: Pintura RAL 9016 branco.
Iluminação: wallwasher. Opções: LED, LED-RGB com comando de cor.
No modo RGB, é possível uma redução da claridade na cabina.
Chão: granito 90. Opção: revestimento por conta do cliente com uma
densidade máx. de 75 kg/m2 e uma espessura máx. de 30 mm.
Dependendo do material de revestimento do chão, poderão ocorrer
alterações na aparência da cor.
Rodapé: aço inoxidável liso. Opção: barras de protecção em aço inoxidável liso.
Corrimão: aço inoxidável, de um lado. Opção: 2 ou 3 lados.
Painél de botoneira. Opções: botoneira horizontal, botões de grande
superfície, para pessoas com deficiência. Painél de etiquetas.
Opções de poupança de energia: desactivação da iluminação da
cabina e dos displays de sinalização.
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Cabina Color Glas® CG1.
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Cabina panorâmica GP2, Vidro na parede do fundo.

Cabina panorâmica GP3, Vidro na parede do fundo.

Cabinas panorâmicas e em vidro
Viver a arquitectura.
Princípio de design
- Subdivsão transparente das paredes da cabina
- Efeito claro, leve e amplo
- Possibilidade de escolha entre parede do fundo em vidro, cabina
parcial ou totalmente em vidro
- Concepção minimalista, com cantos reduzidos ao essencial

Especificação do produto
Paredes: vidro de segurança, Color Glas®, aço inoxidável liso, lacagem
mate. Opção: vidro despolido.
Cantos da cabina e aros de vidro: aço inoxidável liso.
Portal da cabina e portas de cabina: aço inoxidável liso.
Tecto: Pintura RAL 9016 branco.
Iluminação: tecto falso em vidro. Opções: LED, LED-RGB com comando de cor.

No modo RGB, é possível uma redução da claridade na cabina.
Chão: borracha, linóleo, granito 90. Opção: revestimento por conta do
cliente com uma densidade máx. de 75 kg/m2 e uma espessura máx.
de 30 mm. Dependendo do material de revestimento do chão, poderão
ocorrer alterações na aparência da cor.
Rodapé: aço inoxidável liso. Opção: barras de protecção em aço inoxidável liso.
Corrimão: aço inoxidável, de um lado. Opção: 2 ou 3 lados.
Painél de botoneira, painél de botoneira a toda a altura da cabina.
Opções: botoneira horizontal, botões de grande superfície, para pessoas com deficiência. Painél de etiquetas. Frisos decorativos.
Revestimento exterior: aço inoxidável liso, chapa de alumínio de gotas.
Opções de poupança de energia: desactivação da iluminação da
cabina e dos displays de sinalização.
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Cabina panorâmica GP4, Todas as paredes em vidro.
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Contacto

Ficha técnica

Em cada uma das nossas 32 delegações,
encontrará interlocutores competentes.
Aguardamos o seu contacto.

Alemanha

Áustria

Portugal

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 5
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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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

A empresa Schmitt+Sohn Elevadores foi distinguida com vários prémios de
Design de renome internacional pelo seu Corporate Design, pela apresentação
da empresa, pelos sistemas de elevadores e pelas séries de elevadores.
iF product design award 1997, Schmitt + Sohn Sistemas de Elevadores
®
iF product design award 2008, Schmitt + Sohn Elevadores Color Glas
Prémio de Design da República Federal da Alemanha 2009, nomeação,
Schmitt + Sohn Elevadores Color Glas®
red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn Corporate Design
red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn
brochura de apresentação da empresa
iF communication design award 2011, Schmitt + Sohn
brochura de apresentação da empresa
Prémio de Design da República Federal da Alemanha 2012, nomeação,
Schmitt + Sohn brochura de apresentação da empresa

República Checa
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

Schmitt-Elevadores, Lda
Arroteia - Via Norte
4466-953 S. Mamede de Infesta
Tel +351-229 569 000
Fax +351-229 569 009
info@schmitt-elevadores.com
www.schmitt-elevadores.com

Reservados os direitos de alterações técnicas.
Eventuais variações de cores têm origem no método de impressão.

