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vykonáva servis, revízie a montáže výťahov už 
dvadsať rokov a počas celého tohto obdobia 
patríme medzi popredných dodávateľov týchto 
služieb. V súčasnosti vykonávame servis na viac ako 
šesťsto výťahoch, ktoré máme v zmluvnom servise.

 Vykonávame montáže všetkých typov výťahov ako 
lanových, hydraulických ako aj reťazových  
s nosnosťou až do 15000 kg. Popri montáži nových 
výťahov vykonávame aj modernizácie výťahov 
na etapy. 

Počas našej dvadsaťročnej histórie sme 
namontovali a zmodernizovali stovky výťahov. 
Veľkú pozornosť venujeme rozsahu a neustálemu 
skvalitňovaniu našich služieb zákazníkom. náš 
dispečing je Vám k dispozícii 24 hodín denne. 
kvalitu vykonávaného servisu pravidelne 
kontrolujeme.

samotný servis je koncipovaný tak, aby paušálny 
servis zahŕňal čo najväčší rozsah prác, aby užívateľ 
mal čo najmenej starostí s prevádzkou výťahu.
Špecialitou našej spoločnosti sú modernizácie 
starých výťahov, či už úplné alebo na etapy, 
ktorými postupne zlepšujeme ich technický stav, 
bezpečnosť ako aj komfort užívania výťahov. 
tieto modernizácie vykonávame tak, aby už 
zmodernizované časti výťahu spĺňali najnovšie 
normy ako aj požiadavky a možnosti zákazníkov.

našimi dodávateľmi sú špičkové celosvetovo 
uznávané spoločnosti z nemecka, Česka, talianska 
a Španielska, pričom ku všetkým komponentom sú 
prikladané európske certifikáty.

V našej spoločnosti sa každodenne prispôsobujeme 
najnovším svetovým trendom a aj z toho dôvodu 
sú nami vykonané práce plne kompatibilné 
s najnovšími normami a vyhláškami pre konštrukciu 
a montáž ako aj bezpečnosť výťahov.

 Veríme, že ak sa rozhodnete využiť nami ponúkané 
služby, aj Vy budete spokojní.
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K a B Í n Y 
Výťahové kabíny patria medzi základné 
estetické a bezpečnostné prvky ako 
obytných, tak aj kancelárskych priestorov. 
našim zákazníkom ponúkame výber 
z desiatok rôznych variant svetovej kvality. 
kabíny vieme prispôsobiť do rôznych 
prostredí a hlavne využívame vlastnú 
technológiu na dosiahnutie  maximálneho 
využitia priestoru pre čo najväčšiu veľkosť 
kabíny.

na obklady stien kabín používame 
vysokotlaký laminát, čo je v súčasnosti 
najodolnejší materiál voči poškodeniu a je 
niekoľkonásobne odolnejší ako komaxit. 
na podlahy používame aj prírodnú žulu  
z jedného kusu podľa výberu zákazníka.

samozrejme, dizajn kabín sme schopní 
upraviť podľa Vašich požiadaviek.

KaBÍnY na mieru - maximálna 
plocha KaBÍnY!
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od kvality dverí závisí komfort 
užívania ako aj bezporuchový chod 
výťahu. sú prvým kontaktom, ktorý 
máme so samotným výťahom. 
Môžu byť buď automatické alebo 
poloautomatické. samotné dvere 
sa nemenia iba pri celkovej výmene 
kabín, ale aj samostatne. V našej 
spoločnosti sa snažíme pri týchto 
výmenách vyjsť zákazníkovi v ústrety 
vo všetkých jeho požiadavkách 
na tvar a farebnosť dverí. 







r i a d i a c a 
e l e K T r o n i K a
rozvádzače 

nové mikroprocesorové rozvádzače 
nahrádzajú pôvodné releové. tieto 
rozvádzače spĺňajú európske normy a zvyšujú 
aj užívateľský komfort výťahu. náhrady 
rozvádzačov funkčne úplne nahrádzajú 
pôvodné rozvádzače a zároveň rozširujú 
správanie sa výťahu o ďalšie funkcie. 
Po výmene starého rozvádzača za nový 
dochádza k zníženiu počtu zbytočných 
jázd a tým aj k nižšiemu opotrebovaniu 
mechanickej časti.  
rozvádzače s frekvenčnými meničmi 
výrazne zlepšujú komfort jazdy výťahu, 
šetria až 35% elektrickej energie počas jazdy, 
znižujú opotrebovanie zabezpečujú presné 
zastavovanie kabíny výťahu v stanici. 

výťahové privolávače

ich použitím sa dá jednoducho a veľmi rýchlo 
zvýšiť spoľahlivosť aj estetická úroveň výťahov, 
ktoré máte v údržbe. Šachtové privolávače sú 
vo vyhotovení antivandal. Privolávače môžu 
byť v rôznych povrchových úpravách (antikora 
brúsená, antikora leštená, mosadz leštená), 
v ktorých sú zapustené nízkozdvihové kovové 
tlačidlá (zabezpečené proti pretlačeniu). 
Proti neželanej demontáži sa privolávače 
upevňujú bez zárezovými prípadne 
imbusovými skrutkami so zapustenou hlavou 
v predvŕtaných otvoroch na paneli, alebo 
na týchto miestach zozadu navarenými 
skrutkami. 

Tlačidlové SKrine

kabínové ovládače sú v rôznych 
vyhotoveniach. sú to celokovové panely 
v rôznych povrchových úpravách (antikora 
brúsená, antikora leštená, mosadz leštená), 
v ktorých sú zapustené nízko zdvihové kovové 
tlačidlá (zabezpečené proti pretlačeniu). 
taktiež môže byť na nich signalizácia 
preťaženia, polohová signalizácia, núdzové 
osvetlenie a iné. 
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Ponúkame Vám výťahové stroje novej 
generácie, ktoré vďaka bezspojkovej 
konštrukcii majú veľmi nízku hlučosť,  
vysokú učinosť a žiadne nežiaduce vibrácie.

Všetky nami dodávané stroje sú ekologické, 
zaradené do energetickej triedy a.
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Typ: Prevodové
           Bezprevodové
Krajiny pôvodu: 
Nemecko, Španielsko, 
Taliansko, česká 
republika 
Max. statické 
zaťaženie: od 750 kg 
do 15 000 kg
Nosnosť: od 100 kg 
do 6000 kg
Rýchlosť: od 0,64 m/s 
do 2 m/s
Výkon motora:  
od 1 kW do 35 kW





d o p l n K Y
Kamerové systémy

Ponúkame aj kamerové systémy do Vašich 
výťahov. tieto systémy výrazne prispejú  
k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu vandaliz-
mu v priestore výťahovej kabíny. taktiež sa 
veľkou mierou podieľajú aj na znížení mno-
hých nákladov na opravy porúch spôsobené 
úmyselným poškodením a odcudzením nie-
ktorých súčastí výťahu. 

LED osvetlenie

Vo všetých kabínach používame  prednostne 
ekologické led osvetlenie, šetriace energiu 
až o 70%.

Výťahový komunikátor

V prípade poruchy je z kabíny možné priame 
spojenie s dispečerom.
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