VÝŤAHY TREVA
NECHAJTE SA ZVIESŤ!

SPOLOČNOSŤ TREVA

✔ Bezpečnosť zariadenia
✔ Kvalitný záručný aj
pozáručný servis
✔ Luxusný vzhľad kabín
✔ Vynikajúca dostupnosť
náhradných dielov
✔ Riadiaca elektronika
vyrábaná na Slovensku

TRADÍCIA V KVALITE
Náš výťah
po 20 rokoch prevádzky! 
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Nechajte sa okúzliť novým
priestorom
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✔ Kvalita prevedenia
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✔ Vysoká spoľahlivosť

TECH

PREČO SI VYBRAŤ
SPOLOČNOSŤ TREVA

vykonáva montáže a servis výťahov už
viac ako dvadsať rokov. Patríme v oblasti
servisu, modernizácii a montáži výťahov medzi
popredných dodávateľov týchto služieb. Počas
svojej dlhoročnej existencie sme už namontovali
desiatky nových výťahov po celom Slovensku.
O kvalite nami namontovaných výťahov svedčí
aj obrázok výťahu vľavo, ktorý jazdí už viac ako
dvadsať rokov a je stále vo veľmi dobrom stave.
Veľkú pozornosť venujeme rozsahu a kvalite
servisu. Kvalitu vykonávaného servisu pravidelne
kontrolujeme. Samotný servis je koncipovaný
tak aby paušálny poplatok zahŕňal čo najväčší
rozsah prác a užívateľ mal čo najmenej starostí
s prevádzkou výťahu. Dodávame výťahy všetkých
typov s nosnosťou až do 15 000 kg a rýchlosti
do 2,5 m/s. Výhodou našej spoločnosti je,
otvorenosť systémov nakoľko montujeme
komponenty od popredných svetových výrobcov
a výhodou týchto systémov je ich veľká vzájomná
kompatibilita a tým nahraditeľnosť komponentmi
aj od iných výrobcov. Toto predstavuje istotu
aj do budúcnosti v oblasti dodávky náhradných
dielov prípadne častí výťahov ako aj istotu, že
nie ste viazaní iba na jedného dodávateľa. Naše
výťahy spĺňajú špičkové parametre ako je veľkosť
kabíny, extrémne nízka hlučnosť, spoľahlivosť
prevádzky, nízka spotreba energie ako aj ich
životnosť a sme preto vo všetkých parametroch
na špici dodávateľov výťahov. Vieme vyrobiť výťahy
na mieru Vašej šachty tak, aby bol čo najlepšie
využitý priestor šachty. Taktiež vzhľad kabíny
prispôsobíme Vašim požiadavkám. Všetky nami
namontované výťahy majú certifikáty a spĺňajú
najnovšie európske normy. Okrem montáži nových
výťahov ponúkame aj postupné modernizácie
výťahov na etapy až po ich úplnú výmenu
podľa najnovších európskych noriem. Našimi
dodávateľmi sú špičkové celosvetovo uznávané
spoločnosti z Nemecka Česka a Talianska
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Vstúpte do priestoru inej dimenzie
a stúpajte vyššie

V Ý ŤA HY T R E VA

KABÍNY

Kabíny výťahov patria medzi základné estetické prvky
bytových aj nebytových domov. Z týchto dôvodov venuje
naša spoločnosť veľkú pozornosť kvalite a vzhľadu
dodávaných kabín. Ponúkame desiatky rôznych variant
kabín, ktoré spĺňajú najvyššie nároky užívateľov. Okrem
štandardných vzorov a typov ponúkame pre Vás aj
možnosť úpravy kabíny podľa Vašich individuálnych
požiadaviek. Našou výhodou okrem vzhľadu, je aj
prispôsobenie veľkosti kabíny veľkosti šachty výťahu
a tým maximálna veľkosť kabíny.

Váš nový priestor
na dosah
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KABÍNY

Vyskladajte si kabínu podľa Vašich predstáv! U väčšiny kabín používame na obklady stien vysokotlaký
laminát, ktorý je v súčasnosti jeden z najodolnejších
materiálov pričom ponúkame veľké množstvo vzorov
a povrchov. Steny kabín však môžete mať aj nerezové
prípadne ak máte záujem o špičkový a vysoko luxusný
dizajn tak Vám ponúkame steny obložené kaleným
sklom. Našim štandardom čo sa týka podlahy kabíny
je okrem klasickej protišmykovej aj jednoliata podlaha
zo žuly alebo mramoru podľa Vašej požiadavky.

Otvorte dvere, nastúpte
a nechajte sa zviesť

Kvalita dverí veľmi ovplyvňuje samotnú kvalitu výťahu
po stránke vzhľadu, bezpečnosti ako aj bezporuchovej
prevádzky. Z tohto dôvodu používame dvere len od
popredných a osvedčených výrobcov, ktorý zaručujú
vysokú kvalitu a prvotriedny vzhľad dverí. Dodávané
dvere môžu mať podľa rôzneho typu aj rôzne
povrchové úpravy podľa Vášho želania.
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DVERE

ŠACHTOVÉ VÝŤAHOVÉ DVERE

Dotknite sa hviezd a zoberte život
do vlastných rúk
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Kabínové aj privolávacie ovládače
na poschodiach ponúkame
v rôznych vyhotoveniach. Môžu byť
klasické s tlačidlami v nerezovom
prevedení a to buď z leštenej
prípadne brúsenej nereze alebo
aj bezdotykové z kaleného skla,
ktoré zvyšujú luxus Vášho výťahu
ako aj priestor pred ním. Šachtové
privolávače sú vo vyhotovení
antivandal.

Vstúpte do priestoru inej dimenzie
a vystúpte vyššie a vyššie

Ponúkame kamerové systémy do Vašich výťahov. Tieto systémy
výrazne prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu vandalizmu v
priestore výťahovej kabíny.

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

Výťahový komunikátor
V prípade poruchy je z kabíny priame spojenie s dispečerom.
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Kamerové systémy
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Pre naše výťahy používame elektronické mikroproce-
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sorom riadené výťahové rozvádzače najmodernejšej
konštrukcie, ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie kritériá.
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RIADIACA ELEKTRONIKA
Rozvádzače
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Tieto rozvádzače spĺňajú najnovšie európske normy
sú veľmi dobre dimenzované a sú konštruované tak,
aby boli jednoducho a rýchlo servisovateľné. Tento
rozvádzač zabezpečuje všetky potrebné funkcie výťahu prináša viacero výhod a výrazne zvyšuje komfort
užívania výťahu. Výhody nového rozvádzača - zber
smer dole (v prípade zapnutia aj smer hore) - kontrolu doby jazdy výťahu medzi stanicami (lepšia ochrana
elektromotora pred zhorením) - pamätanie si navolených staníc - signalizácia smeru jazdy - núdzové
volanie z kabíny v prípade poruchy výťahu - vyššia
spoľahlivosť prevádzky - veľká presnosť zastavovania
výťahu bez ohľadu na zaťaženie - zníženie opotrebenia stroja - zníženie hlučnosti - zníženie spotreby
elektrickej energie o 27až 32%. Rozvádzače sú
osadené frekvenčným meničom buď japonskej alebo
nemeckej výroby – podľa typu stroja. Výhodou tejto
riadiacej elektroniky je, že je vyrábaná v SR a je naj-

Úsporné, tiché
a spoľahlivé
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Na výťahy používajme dva typy strojov: - bezprevodové a
prevodové. Nami ponúkané bezprevodové stroje sú absolútna
špička v tejto kategórii. Zabezpečujú extrémnu nízku prevádzkovú
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hlučnosť výťahu ako aj veľmi nízku spotrebu energie. K týmto
bezprevodovým strojom môžeme dodať aj polyuretánom
potiahnuté laná, ktorých prevádzka je výnimočne tichá a životnosť
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týchto lán je podľa výrobcu až 240 000 cyklov čo je minimálna
životnosť 15 rokov. Prevodové stroje sú novej generácie bez
spojky s nižšou hlučnosťou a vibráciami.
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rozšírenejšia v SR a ČR.

NAJLEPŠIE VÝŤAHY NA SLOVENSKU
TREVA s.r.o., Halová 14 , 851 01 Bratislava
Tel.: +421 905 399 978, +421 907 725 300, email: vytahy@trevavytahy.sk
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