Poctivá česká výroba
s důrazem na kvalitu a preciznost

ISO 9001
ISO 14001
EN 1090
ČSN EN 3834
OHSAS 18001

LIFTCOMP a. s.
pro Vás ZAJIstí TYTO SLUŽBY:
• Výrobu a montáž výtahů a výtahových komponentů
• Výrobu a montáž zvedacích plošin
• Výrobu a montáž ocelových konstrukcí - nejen pro výtahy
•P
 rodej výtahů a výtahových komponentů
•N
 ávrhy a projekční zpracování zvedacích zařízení a ocelových konstrukcí
•S
 ervis stávajících a nově instalovaných výtahů a plošin
•N
 onstop servisní služby včetně vyproštění osob
•Z
 akázkovou zámečnickou výrobu na CNC strojích

Nová výrobní hala
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HISTOrIE SPOLEČNOSTI
LIFTCOMP a. s.
Počátky společnosti LIFTCOMP a. s. sahají do roku 1992,
kdy Miroslav Miko, ředitel společnosti a předseda představenstva, zahájil podnikání jako fyzická osoba v kanceláři Kulturního střediska na ulici L. Podéště v Ostravě Porubě. V roce
1993 soustředil kolem sebe kolektiv specialistů na zvedací
zařízení, kteří působili v minulosti ve státních podnicích
v regionu. Z tohoto hlediska sahají kořeny naší činnosti
na území Ostravska a Karvinska až do roku 1970. Jako jedni
z prvních jsme zahájili v roce 1994 montáže hydraulických
výtahů v České republice a od tohoto data jsme namontovali více než 400 kusů hydraulických výtahů různých velikostí
a provedení.
V roce 1997 se firma transformovala na akciovou společnost
LIFTCOMP a. s.. Od té doby přetrvává jako ryze česká výta-

DŮM rOKU 2004

Sídlo společnosti, Záhumenní 2320/11, Ostrava-Poruba
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hová společnost se 100% českým kapitálem. Zcela zásadním
krokem bylo rozhodnutí vedení společnosti o zahájení výroby vlastních komponentů výtahů a výroby zvedacích plošin.
V průběhu následujících let došlo k vybudování pobočky
v Karviné a v roce 2000 k přestěhování do budovy SBD Poruba, ul. Na Svobodě v Ostravě-Martinově.
V roce 2002 a k následnému desátému výročí společnosti
došlo k oddělení pobočky v Karviné a byla zahájena výstavba
zcela nové provozní a administrativní budovy. Po kolaudaci
této nové výrobní haly proběhla v prosinci roku 2003 montáž
a instalace nových výrobních technologií. 1. února 2004 došlo ke kolaudaci administrativní části budovy a následnému
přestěhování společnosti do nových moderních prostor.

Interiér firmy s pohledem na výtah
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DŮM ROKU 2004
Administrativní a provozní budova LIFTCOMP a. s. zvítězila v anketě města Ostravy „Dům roku” a byl jí udělen
titul „Dům roku 2004“.
V naší první výrobní a provozní hale díky novým technologiím rozšiřujeme výrobu výtahových komponentů a ocelových konstrukcí výtahových šachet. Postupně jsme snížili
závislost na externích subdodavatelích.
Ke konci roku 2010 jsme dostavěli a zahájili provoz v novém
výrobním, montážním a vývojovém středisku v průmyslové
zóně Nad Porubkou v Ostravě-Porubě.

V současnosti jsme se 105 kmenovými zaměstnanci stabilní
a významnou společností v oblasti zvedacích zařízení s certifikací, se kterou splňujeme kvalitativní a ekologické požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001 a EN 1090, Certifikátem Výjimečnosti, Inspekční
Certifikát energeticky úsporného výtahu dle energetické
účinnosti „A“ a Osvědčení o Českém výrobku.
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Dále jsme členové:
Hospodářské komory České republiky, Unie výtahového
průmyslu České republiky

Tato v pořadí druhá výrobní hala nám umožnila rozšířit výrobní kapacity a zakoupit nové CNC stroje, tímto se urychlil
výrobní proces a dokážeme tak, pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků.

Máme pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Opavě
a Havířově. V současnosti realizujeme kompletní dodávky
výtahů a plošin nejen pro Českou republiku, ale také pro
státy Evropské unie.

Tímto rozšířením pokrýváme 90% výrobu všech komponentů potřebných pro realizaci výtahů, což nás řadí mezi
významné výtahové společnosti nejen na území naší
republiky.

Máme více než 3000 zrealizovaných výtahů a více než
1500 výtahů v servise.
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V roce 2010 jsme se stali oficiálním partnerem společnosti
Ziehl-Abegg AG.
Počátkem roku 2011 jsme navýšili základní kapitál společnosti na 10 000 000,- Kč.

5

V roce 2012 jsme oslavili 20-ti leté výročí založení společnosti a současně uvedli na trh nový kabinový design s moderními prvky, které jsou zaměřené nejen na estetiku, ale
také na praktičnost.
Zasedací místnost

6
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Nová hala – Nad Porubkou
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Interiér budovy

LIFTCOMP a. s.
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NOVÝ DESIGN
VÝTAHOVÝCH KABIN
V souvislosti s dvacátým výročím založení naší společnosti uvádíme novinku z naší výtahářské produkce ve formě
upraveného kabinového designu, který obsahuje moderní
prvky zaměřené nejen na estetiku, ale také na praktičnost.

Nový design je zaměřen a z velké části pojat dle mořské
tématiky. Jednotlivé designy jsme rozdělili do pěti vzhledů.

Stropní
podhledy

Povrchová úprava

Kabinové panely
Podlahy

STANDArD WAVE
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STANDArD SHArK

PrESTIGE

LUXUS

rETrO
Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství

DESIGN
STANDArD WAVE
Tato standardní řada designových kabin už na první pohled
určuje směr tohoto designu v symbolu mořské vlny. Zaměření ovládacího panelu a zrcadlového prvku v kabině výtahu
do symbolu mořské vlny podněcuje při vstupu do kabiny
pocit uvolněnosti a nevšednosti.
Tento typ designu obsahuje jednoduchý stropní prvek
bez podhledové části. Zákazník si může vybrat, zda si zvolí
v kabině výtahu stropní prvek ve tvaru vlny nebo v libovolné
kombinaci zapuštěných či nezapuštěných designových světel.

Tento standardní design lze ještě více oživit přidáním
drobných detailů ve formě prosvětlených okopových částí
a nerezovou rohovou lištou, která navíc oživí celkový vzhled
a dojem nové kabiny.
Tento standartní designový styl je určen pro všechny typy
výtahů obytných domů.
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Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství
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DESIGN
STANDArD SHArK
Design tohoto typu je pojmenován podle propracovaného
podhledu a symbolu žraločích prvků. Ucelená kombinace
zrcadla a ovládacího kabinového panelu tvoří na pohled
jednotný celek. Tento design ve srovnání s předchozím
vzhledem WAVE je obohacen o podhledový prvek, který
působí prestižnějším stylem. Nicméně tento element může
být nahrazen stropním prvkem v libovolné kombinaci zapuštěných nebo nových nezapuštěných designových světel.
Tento standardní design lze ještě více oživit přidáním drob-
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ných detailů ve formě prosvětlených okopových částí a nerezovou rohovou lištou, která navíc oživí celkový vzhled
a dojem nové kabiny.
Tento standartní designový styl je opět určen pro všechny
typy výtahů v obytných domech.

Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství

DESIGN
PrESTIGE
Vyšší designová řada je tvořena z velice prestižních prvků
a nevšedního materiálu. Design řady PRESTIGE má působit
velice jednoduchým a přitom značně moderním vzhledem,
ve kterém má vyniknout kombinace nerezového a dřevo
laminátového materiálu. Vybraný materiál si může zákazník zvolit v libovolné škále barev a dekoru. Kabinové prvky
- ovládací panel a zrcadlo jsou prodloužené po celé délce
kabinové stěny o jednotné šířce a tím působí uceleným
dojmem.

Okopová lišta ve výtahové kabině působí luxusnějším stylem. Tento dojem je způsoben větší prosvětlenou plochou.
Designový styl PRESTIGE je určen pro ty, kteří mají smysl pro
detail a současně jim záleží na designu, který je obklopuje.
Tento typ výtahů se hodí jak do hotelových komplexů, tak
i do obytných domů, kde žádají více než standard.
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Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství
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DESIGN
LUXUS
V tomto provedení už samotný název napovídá, že se jedná o nejvyšší řadu našeho designu. Prvky, které se objevují v tomto designu, jsou zaměřené převážně na přírodní
elementy.
Dominantu této kabiny tvoří průsvitný kámen, který je
precizně prosvětlený. Této designové dominantě jsme
přizpůsobili všechny kabinové prvky za účelem, aby byl
pohled do kabiny zaměřený na originální a nezaměnitelný
vzhled kamene.

10

LIFTCOMP a. s.

Rovněž lze zkombinovat přírodní prvek průsvitného kamene s prvkem přírodního pohledového skla s oživujícími
zapuštěnými diodami, které tvoří nevšední zážitek při jízdě
v této kabině. U ovládacího panelu a zrcadla byl zvolen
jednoduchý styl, aby nezasahoval do propracovaného
přírodního vzhledu. Uvedenou kombinaci luxusního designového výtahu můžete kdykoliv shlédnout při osobní
návštěvě v našem sídle společnosti.
Luxusní designový styl je určen převážně pro domy
hotelového typu.

Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství

DESIGN
rETrO
Design tohoto provedení je vyčleněn z předchozí designové
řady. Našim cílem při tvorbě tohoto designu byl záměr, aby
se nový výtah začlenil do současného historického vzhledu
budovy a nekazil estetický dojem, na který se v současné
době zapomíná. Řada majitelů a obyvatel starších domů již
nebude muset řešit kompromis mezi zachováním historického prvku a novou dominantou v domě, a to výtahem.
Design lze provést i v nestandartním provedení v barevném
stylu 80-tých let (viz. vizualizace).

Pro tento RETRO design byl navržen nový ovladačový panel
v přímé souvislosti se stropním prvkem bez podhledové části.
Zákazník si může vybrat, zda si zvolí v kabině výtahu stropní
prvek ve tvaru zakřivení 80-tých let nebo v libovolné kombinaci zapuštěných či nezapuštěných designových světel.
RETRO design lze ještě více oživit přidáním drobných detailů ve formě prosvětlených okopových částí a nerezovou
rohovou lištou, která navíc oživí celkový vzhled a dojem
nové kabiny.
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Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství
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DOPLŇKY
KABIN
Osvětlení

Kulaté diodové
(nezapuštěné)

Hranaté diodové
(nezapuštěné)

Tří diodové
(zapuštěné)

Stropní podhledy

Wave

Shark

Prestige

Luxus

Retro

Kabinové panely

Wave
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Shark

Universal

Retro

Design chráněn
průmyslovým vzorem Společenství

ENErGETICKY
ÚSPOrNÝ VÝTAH
Dbáme na úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí
Náš energeticky úsporný systém „režim spánku“ v průběhu
klidového režimu dosáhne 90% úspor elektrické energie
ve srovnání se zastaralými výtahy.
REŽIM „SPÁNKU“: PROCES MINIMÁLNÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE
V případě, že je výtah v klidovém stavu déle než 15 min.,
dojde k automatickému přepnutí do tzv. režimu „spánku“,
což znamená, že dojde k odpojení těchto komponentů:
osvětlení kabiny, kabinového displeje, podsvícení tlačítek,
displeje ve stanicích, pohonu automatických dveří, světelné clony, vážícího zařízení, výtahového stroje, frekvenčního
měniče a většina součástek rozvaděče.
Zpětná aktivace běžného režimu proběhne cca do 10 s.
po zmáčknutí kteréhokoliv tlačítka. Výtah v režimu spánku

odebírá pouze 5-10 W elektrické energie v závislosti na nosnosti a rychlosti výtahu.
Rozvaděč s frekvenčním měničem umožňuje velmi plynulý
chod výtahu a zaručuje velice vysoký jízdní komfort s výraznou energetickou úsporou při rozjezdu výtahu.
Diodové osvětlení v kombinaci s LCD displejem vyniká delší
životností a minimální spotřebou elektrické energie.
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Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu společnosti LIFTCOMP
a.s. o trvale šetrný přístup k životu a přírodě.

Nekompromisní měření spotřeby
elektrické energie s nadstandardními výsledky to jsou naše VÝTAHY.
- Výtahy naší společnosti získaly energetické osvědčení o spotřebě elektrické energie a byly zařazeny
do nejvyšší třídy energetické účinnosti „A“.

4
ENERGETICKY
ÚSPORNÝ VÝTAH

- Měření proběhla na základě standardů stanovených prestižním svazem německých inženýrů
a na základě normy VDI 4707, která posuzuje
energetickou účinnost výtahů.

5
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A

A
B
C
D
E
F

- Tímto certifikátem můžeme jednoznačně prokázat,
že naše výtahy splňují nejpřísnější kritéria, co se týče
spotřeby elektrické energie. S našimi výtahy je energetická úspora zaručena.

G

7

Energeticky úsporný
stroj Ziehl-Abegg

Recyklace po skončení životnosti
Naše výtahy jsou rovněž navrženy tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů, které se dají po skončení životnosti ze 100 % recyklovat. Rovněž dbáme na bezpečnou a ekologickou likvidaci výtahových odpadů a komponentů, kterou dokládáme certifikací o ekologické likvidaci.
LIFTCOMP a. s.
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TrAKČNí VÝTAHY
– BEZ STrOJOVNY
• Trakční výtahy vyrábíme do nosnosti 5000 kg
• Bezpřevodový výtahový stroj umístěn v horní části šachty
• Frekvenčně řízený výtahový rozváděč umístěn v šachtě
v nejvyšší stanici
• Tyto trakční výtahy nabízíme také v provedení se
strojovnou

Výtahový stroj umístěn v horní
části šachty, lanování 2:1,
nosnost 1600 kg

Výtahový stroj umístěn
v prohlubni šachty,
lanováním 2 : 1
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HYDrAULICKÉ
VÝTAHY
• Hydraulické výtahy vyrábíme do nosnosti 5000 kg
• Výtahy je vhodné instalovat do zdvihu 20 m
• V provedení – se strojovnou – samostatná místnost v úrovni kterékoliv stanice
– bez strojovny – pohon výtahů je umístěn v prohlubni výtahové šachty, výtahový rozvaděč a hlavní vypínač jsou umístěny ve skříni v úrovni kterékoliv
stanice nebo je možné umístit do prohlubně výtahové šachty
• Jízda dolů bez odběru elektrické energie
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4
Pohon výtahu, rozvaděč a hlavní vypínač umístěný
ve skříni v úrovni kterékoliv stanice

Lůžkový výtah

Auto výtah
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NOVÉ
LUXUSNí VÝTAHY

Design PRESTIGE

18

LIFTCOMP a. s.

4
5
Provedení přírodní kámen ONYX
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Diodová prosklená stěna

LIFTCOMP a. s.

19

4

MALÉ NáKLADNí VÝTAHY
SE ZAKáZANÝM VSTUPEM DO KLECE
(JíDELNí VÝTAHY)
• Malé nákladní výtahy vyrábíme o nosnosti 50–300 kg.
• Tyto výtahy nacházejí uplatnění v potravinářských provozech, zdravotnictví,
skladech, laboratořích apod.
• Prostorově nenáročný, umístěný ve zděné šachtě nebo ocelové konstrukci
• Povrchová úprava kabiny NEREZ BRUS
• Provedení dveří – ruční jednokřídlové
– ruční dvoukřídlové
– svisle posuvné bariéry

Kabina výtahu
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Strojovna výtahu

Žebřík pro přístup ke strojovně

Madlo pro uchycení žebříku

Rozvaděč řízení

Šachetní dveře výtahu
Ovládací tlačítka

4
Kabina výtahu

Pohonná jednotka výtahu
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DOMáCí VÝTAHOVÉ
PLOŠINY
• Domácí plošiny vyrábíme do nosnosti 500 kg
• Vhodnost instalace do zdvihu 10 m
• Použití především v rodinných domech a ve stávajících
budovách kde není možné použít výtah
• Výška hlavy šachty 2600 mm
• Výška prohlubně minimálně 150 mm, kterou lze nahradit
nájezdovou rampou
• Řešení nevyžaduje strojovnu
• Hydraulický pohon možno umístit do výtahové skříně
• Jízda dolů bez spotřeby elektrické energie

Domácí výtah
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Výšku prohlubně 150 mm, lze nahradit nájezdovou rampou

ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ
PLOŠINY
• Šikmé schodišťové plošiny umožňují imobilním osobám
překonávat bariéry
• Lze je použít u jednoduchého, víceramenného, tak i točivého schodiště
• Výhodou je jednoduché ovládání přímo na plošině s možností více zastávek. Možné je plošinu přivolat, kdekoliv zastavit nebo odeslat
• Instalace na boční stěnu schodiště (vlevo, vpravo) nebo na
sloupky, které jsou uchycené do schodů
• Vnitřní i venkovní využití, odolné vůči korozním vlivům

• Využití je vhodné, jak ve veřejných prostorách, tak i v rodinných domech, kde nelze použít výtah nebo domácí plošinu
Další výhody:
•
•
•
•

Nízké provozní náklady
Tichý chod
Různé barevné provedení
Vyžaduje minimální stavební úpravy

5
6
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LIFTCOMP a. s.
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NŮŽKOVÉ ZVEDACí
PLOŠINY
Toto zařízení díky své vysoké spolehlivosti a nenáročné obsluze a údržbě nachází využití prakticky ve všech oborech
lidské činnosti. Lze je použít všude tam, kde je nutné řešení
překonání výškového rozdílu, jako např.:
•
•
•
•

Manipulace s břemeny ve skladech a expedicích
Součásti výrobních linek
Účinný pomocník při manipulaci s materiálem u strojů
Při nakládce a vykládce u příjmových ramp plnohodnotně nahradí i absenci rampy
• Řešení bezbariérového přístupu do budov a prostranství
pro občany se sníženou pohyblivostí

• Jednoduché a finančně nenáročné náhrady výtahů, plošiny umístěné v šachtách
Nůžkovou plošinu tvoří pracovní stůl, nůžkový mechanizmus, základový rám, hydraulický válec a hydraulický agregát. Dle pracovního zdvihu a rozměru stolu může být plošina jednonůžková, dvojnůžková, trojnůžková, čtyřnůžková,
popř. tandemová. Jednotlivé částí nůžkového mechanizmu
jsou spolu svázány čepy. Pohon plošiny se skládá z hydraulického válce, elektrohydraulického agregátu, bezpečnostních prvků v hydraulickém obvodu, hadic, nastavovacích a
ovládacích prvků.

NÁKLADNÍ NŮŽKOVÉ ZVEDACÍ PLOŠINY
NŮŽKOVÁ PLOŠINA S DVOJNÁSOBNÝM NŮŽKOVÝ MECHANISMEM
Stůl plošiny

Bezpečnostní vypínací rám

Dvojnásobný nůžkový
mechanismus
2. NZP

Přímočarý hydromotor

Montážní a revizní zarážka

Základový rám
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3. NZP

NŮŽKOVÉ ZVEDACÍ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OSOBY

Ochranný vak

5

HYDRAULICKÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY PÍSTOVÉ BEZ DOPRAVY OSOB

6
7
8
LIFTCOMP a. s.

25

6

VNITŘNí - INTErIÉrOVÉ OCELOVÉ
KONSTrUKCE
Ocelové konstrukce výtahu jsou nejčastěji používány
do novostaveb, kde tvoří nedílnou součást architektonického prvku a v neposlední řadě řeší hlavně bezbariérový
přístup do jednotlivých pater pomocí výtahu.
Ocelové konstrukce výtahu se provádí do speciálních příčlí,
kde jsou následně zajištěny zasklívací lištou. Vložení se provádí z vnitřní strany šachty. Tento způsob je možný většinou
pouze v interiéru.

26
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Rovněž je možné zhotovit ocelovou konstrukci (formou
naložením prvků), kdy je opláštění uchyceno tzv. terčem
nebo lištou. Terče jsou vyráběny z nerezové nebo černé oceli v povrchové úpravě dle odstínu konstrukce. V případě, že
je ocelová konstrukce umístěna v exteriéru jsou vzniklé mezery mezi jednotlivými výplněmi (v případě skla) zatmeleny
proti průniku vody.
Odvětrání ocelové konstrukce je zajištěno přirozeným způsobem přes ventilační mřížku nebo pomocí automatické
ventilace. Strop šachty v případě výstavby v exteriéru je
řešen zateplenou titanzinkovou pultovou střechou.

6
7
8
LIFTCOMP a. s.
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VNĚJŠí - EXTErIÉrOVÉ OCELOVÉ
KONSTrUKCE

6

Ocelová konstrukce je tvořena z ocelových prvků, jejichž
velikost a tvar vychází z nosnosti a typu výtahu.
Ocelové konstrukce je možno povrchově upravit v odstínu dle výběru ze vzorníku RAL nebo obložit nerezovým
plechem a to částečně či kompletně podle požadavku
zákazníka.
Konstrukce se skládají ze čtvercových a obdélníkových
profilů, které tvoří horizontální a vertikální stojiny a příčky.
Jsou svařeny buď přímo na místě nebo předem vyrobeny
v jednotlivých segmentech.

Kotvení ocelových konstrukcí se provádí do podest schodišťových ramen, prohlubně a hlavy šachty. Mezi nejčastější
výplně-opláštění ocelových konstrukcí patří bezpečnostní
čiré nebo mléčné sklo dle požadavku zákazníka.
Mezi další způsoby opláštění patří drátosklo, cementotřískové desky, sádrovláknité desky, SDK – Diamant, pletivo,
plech či izolační dvojsklo.
Způsob opláštění je buď vložením výše jmenovaných prvků,
nebo naložením na ocelovou konstrukci.

Ocelová konstrukce s vloženým sklem

Ocelová konstrukce s naloženým sklem

28

LIFTCOMP a. s.

Kabina výtahu s efektivním stropním prvkem

6
7
8

Ocelová konstrukce s vloženým sklem

LIFTCOMP a. s.
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MODErNIZACE VÝTAHŮ
ůvodů proč modernizovat výtah
• bezpečnost
• spolehlivost
• jízdní komfort

• estetika a nový design
• více prostoru
• bezbariérovost

• finance
• nízkoenergetické
provedení

Bezpečnost cestujících – je hlavním důvodem, proč provést modernizaci výtahu. Kvůli bezpečnosti cestujících i obsluhy platí u nás normy, které jsou již běžně platné v zemích
Evropské unie. Striktně předepisují, co je potřeba na stávajícím výtahu opravit a vyměnit tak, aby byla zajištěna,
co nejvyšší bezpečnost při jízdě výtahem. Pro splnění bezpečnostních požadavků se téměř vždy jedná o kompletní
výměnu výtahového zařízení.

Jízdní komfort – frekvenčním měničem je zajištěno přesné
zastavení ve stanicích, čímž je odstraněno jedno z nejdůležitějších bezpečnostních rizik. Díky frekvenčnímu měniči
je také zajištěn plynulý rozjezd a dojezd výtahu do stanice. Cestující již nepocítí nepříjemné cuknutí při rozjezdu
a dojezdu výtahu. Použitím nejmodernějších komponentů zajistíme neporovnatelně tišší chod výtahu ve srovnání
s původním zařízením.

Spolehlivost – výtah musí být nejen bezpečný, ale i spolehlivý. Páteří každé budovy je výtah. Bezproblémový provoz
budovy zajistí spolehlivý a bezporuchový výtah, který se neobejde bez pravidelné servisní údržby, kterou naše společnost garantuje a poskytuje 24 hodin denně 365 dní v roce.

Estetika a nový design – součástí modernizace je také
výměna stávající kabiny, ovládačů, přivolávačů a dveří. Příjemný a estetický vzhled kabiny zpříjemní cestování ve výtahu. Není divu, že zhotovení nového kabinového interiéru
požaduje stále větší počet zákazníků i u relativně nových
avšak esteticky zastaralých výtahů.

Stroj Montanari ve strojovně

Výtah se strojovnou nad
šachtou, nosnost 1000 kg
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Výtah se strojovnou nad
šachtou, nosnost 400 kg

Nově nabízíme zákazníkům moderní designové prvky kabiny výtahu, které jsme rozdělili podle náročnosti a vkusu
každého zákazníka.

tato úspora ještě stoupne. Sběrné řízení směrem dolů sníží
počet jízd a nemalým způsobem se také podílí na úspoře
financí.

Design je rozdělen do 5 typů: Standard Wave
Standard Shark
Prestige
Luxus
Retro

Nízkoenergetické provedení – kombinace bezpřevodového stroje s frekvenčním měničem od předního světového výrobce Ziehl-Abegg AG s režimem spánku, diodovým
osvětlením, frekvenčním řízením pohonu dveří dosáhneme
až 50 % úspory elektrické energie.

Více prostoru – našim cílem je individuální přístup ke každému zákazníkovi se zaměřením na maximální využití výtahové šachty. Za použití nových technologii zvětšíme kabinu
výtahu na maximální možné rozměry při dodržení všech
nařízení, vyhlášek a norem.

Legalizace – uvedení do provozu nového výtahu je plně
v souladu s Nařízením vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění
a současně ve shodě s certifikátem vzorových výtahů na
základě oprávnění inspekčního certifikátu TÜV NORD.

Bezbariérovost – v určitých typech domů, zajistíme bezbariérový přístup od vstupních dveří k jednotlivým bytovým
jednotkám. Obyvatelé tohoto domu už nemusí překonávat
bariéry, které vznikly v důsledku okolností, že výtah zastavoval v mezipatrech a nebyl průchozí.
Finance – po provedení modernizace výtahu je zajištěn
bezporuchový chod výtahu, což výrazně snižuje náklady
na opravy a celkový provoz výtahu. Při modernizaci také
naše společnost dodává standardně rozvaděče s frekvenčním měničem, čímž dochází k úspoře elektrické energie
minimálně o 30 %. Použitím bezpřevodového stroje navíc

Modernizací se zajistí zlepšení technických parametrů výtahu a obslužnosti budovy.
Naše společnost je připravena poskytnout Vám velice
kvalitní a individuální přístup s kompletními službami
při řešení problému s Vaším zastaralým a nevyhovujícím
výtahem.
Většina našich pracovníků má dlouholeté odborné zkušenosti ve výtahovém oboru.

Stroj Ziehl-Abegg AG ve strojovně

7

Čtyřpanelové centrální dveře, dřevěné madlo, opláštění sádrokartonem

LIFTCOMP a. s.
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MODErNIZACE VÝTAHŮ
Nabízíme Vám:
– bezplatnou poradenskou činnost při navrhování technického řešení
– bezplatnou prohlídku Vašeho výtahu revizním technikem
– zpracování konkrétní cenové nabídky, ve které Vám přesně stanovíme cenu a přesně specifikujeme veškeré služby,
které za Vás zajistíme

Řešení nového výtahu respektuje technické požadavky dle
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění.

V případě zájmu vyřídíme stavební povolení nebo ohlášení na místně příslušném úřadě včetně zajištění statického
výpočtu a požárně bezpečnostního řešení s vyjádřením
hasičského záchranného sboru.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Jako jedni z mála výtahářských firem a výrobců kvalitního
českého výtahového zařízení Vám na provedené práce a dodaná zařízení poskytneme prodlouženou zárukou.

U nového výtahu bude vystaven certifikát vzorového
výtahu na základě oprávnění inspekčního certifikátu
TÜV NORD. Dále vystaveno ES prohlášení shody a výtah
bude opatřen označením CE.

Přijďte se přesvědčit na námi zrealizované zakázky, kde Vám
zajistíme odborný výklad a technickou pomoc.

Nový design Shark
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Dlaždicový sokl

Ruční šachetní dveře s madlem

Ruční šachetní dveře bez madla

Automatické dveře BUS s okýnky

7
8

Osvětlení nástupišť

LIFTCOMP a. s.
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VYBAVENí
KABINY
Naše výtahy jsou navrženy na maximální možné úrovni dle
nejpřísnějších českých norem.
Naše výtahy jsou pro každou stavbu - budovu navrženy individuálně a to tak, aby využily maximální rozměry výtahové
šachty. Tímto individuálním přístupem můžeme každému
zákazníkovi nabídnout nejefektivnější řešení.
Rovněž klademe velký důraz na provedení výtahu v přímé
souvislosti s energetickou úsporou.

Diodové
osvětlení

Strop kabiny

Rohová lišta

Zrcadlo

Madlo

Stěny výtahů

Sedačka pro imobilní osoby

Okopová lišta
Podlahová krytina

34

LIFTCOMP a. s.

Výtahové kabiny jsou zhotoveny z ohraněných plechových
profilů z předepsané tloušťky, kterou stanovuje česká norma.
Vše je povrchově úpravováno strukturovaným komaxitem.
Každá kabina je z vnější strany potažena speciální tlumící gumou, která eliminuje chvění a šum z výtahové šachty.
Pro zachování delší životnosti a eliminaci korozních vlivů nabízíme zákazníkům výrobu kabin z nerezových nebo zinkovaných plechů SKIN-PLATE. Dodáváme je v široké škále barevných provedení.

PROVEDENÍ KABINY
Plech v povrchové úpravě vypalovaný komaxit

I

SKIN-PLATE zinkovaný plech

I

Kovolaminátové desky

I

Nerezový plech

Skin-Plate - Zinkované plechy ve standardním barevném provedení:

WHITE 157 SMA

BEIGE 01 TA

GREEN 21 M

RED 10M

BLUE 04 M

SILVER 23 M

RED 08 SME

YELOW 02 M

GRAY 01 ME

ORANGE 01M

Komaxit - RAL

RAL 1001

RAL 1003

RAL 1011

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1018

RAL 1021

RAL 1028

RAL 1034

RAL 3012

RAL 3000

RAL 3003

RAL 3002

RAL 3020

RAL 5007

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6016

RAL 6018

RAL 6019

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7040

RAL 8017

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

V případě nadstandardního požadavku nabízíme našim zákazníkům příplatkové
barevné provedení nad rámec této barevné škály.
RAL 9018

Nerez dekor

Brus-320

Dekor
SM-Leder

Dekor
SM-Raute

Dekor
SM-Karo

Dekor
SM-Eisblume

Lesk-BA

Dekor
SM-5WL

Dekor
SM-Leinen

7

Nadstandardní podlahové krytiny

Rustic Pine
TS2012

Rich Walnut
TS2015

Traditional
Oak TS2009

Mellow
Beech TS2011

Fruit Wood
TS2014

Classic Oak
TS2008

Warm Cherry
TS2013

Blonde Oak
TS2007

LIFTCOMP a. s.
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Úsporné osvětlení s designovým prvkem: Naše výtahy
jsou standardně nabízeny s diodovým osvětlením, která splňují požadavky na energetickou úsporu. V současné době
nabízíme kabinová světla v novém efektivním-zapuštěném
provedení a také v luxusním designovém tvaru, které nepatrně zasahují do prostoru kabiny.

Kulaté diodové
(nezapuštěné)

Hranaté diodové
(nezapuštěné)

Tří diodové
(zapuštěné)

V případě výpadku el. proudu má každá kabina zabudované tzv. nouzové osvětlení, které zajistí osvětlení kabiny i při
výpadku el. proudu.
Strop kabiny: Je vyroben ze zinkovaného plechu SKIN-PLATE nebo z černého plechu v povrchové úpravě strukturovaný komaxit. V případě nadstandardního provedení je možné
zhotovit strop z nerezových materiálů v různých dekorech
nebo pohledové stropy dle libovolného tvaru.
Zrcadlo: Každá kabina je vybavena zrcadlem a to ve tvaru
designových modelů nebo dle požadavku zákazníka.

Madlo: Je součástí každé kabiny ve standardním kulatém
Diodové osvětlení vyniká delší životností a minimální spo- provedení a v provedení NEREZ BRUS. V nadstandardním
třebou elektrické energie.
provedení nabízíme volbu mezi čtvercovým nebo obdélníkovým tvarem.
Stěny výtahů: Nabízíme v široké škále barev a to ve standardním provedení zinkovaným plechem SKIN-PLATE
nebo strukturovaným - vypalovaným lakem komaxit.
V případě nadstandartního provedení si může zákazník
vybrat z nerezových plechů nebo zvolit kovolaminátový
materiál z prestižní designové řady.
Sedačka pro imobilní osobu: Je standardně vyráběna
z masivního dřeva v kombinaci s nerezovými prvky.
Sedačku si lze standardně zvolit v nezapuštěném provedení
nebo v nadstandardním zapuštěném provedení.
Okopová lišta: Každý výtah je opatřen nerezovou okopovou lištou cca 8-12mm, která zabraňuje nadměrnému
opotřebení a poničení kabiny ve spodní části nad podlahou
výtahu. V případě nadstandardního provedení obsahuje
okopová lišta efektivní diodové osvětlení.

Detailní pohled na madlo, zrcadlo a rohovou lištu

Zapuštěná sedačka
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Nezapuštěná sedačka

Rohová lišta: Prováděna ve standardním provedení z materiálu a barevném odstínu kabiny s účelným a efektivním
odvětráváním vnitřního prostoru. V případě nadstandardního provedení je vyrobena z nerezového materiálu.

Opláštění výtahové šachty s dlaždicovým soklem

Podlahová krytina: Velice odolná protiskluzová podlahová
krytina ALTRO.
Tento homogenní typ o tloušťce 2,0 mm je k dispozici v široké škále barev pro usnadnění a sladění vzhledu podlahy
s interiérem výtahových kabin.
Podlahoviny ALTRO samovolně nehoří. Po ukončení působení zdroje ohně samovolně uhasínají, a tím zabraňují
šíření případného požáru. Podlahovina ALTRO splňuje i nejpřísnější požadavky na požární odolnost materiálů. Rovněž
jsou odolné vůči různým chemikáliím, mastnotám, olejům,
louhům a většině organických rozpouštědel, s výjimkou ketonových rozpouštědel (např. aceton, toluen).
Mezi její přednosti patří vynikající protiskluzová vlastnost;
velmi vysoká odolnost vůči oděru; atraktivní škála barev
a také obsahuje Easyclean Technology™ pro snadné čištění.
Opláštění šachty:
– Cetris – cementotřískové desky
– Fermacell – sádrovláknité desky
– Knauf Diamant – sádrokartonové desky
– Izolační dvojsklo
– Plech
Schodišťová madla:
– dřevěná z masivu
– ocelová trubková
– nerezová trubková

Rozvaděč s frekvenčním měničem a režimem spánku.
Dveře:
Ruční šachetní v kombinaci s automatickými kabinovými dveřmi BUS.
Kompletní automatické provedení šachetních a kabinových dveří.

Výtahové stroje:
– Montanari – převodové
– Ziehl-Abegg AG – bezpřevodové
STANDARDNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA ALTRO

Black
VM20892

Fog
VM20153*

Lupin
VMI2059

Coal
VMI2058

Midnight
VM20421

Blue
VM20412

River
VMI2057

Nightfall
VMI2056

Dolphin
VM2010

Cloud
VM2014

Blizzard
VMI2055

Whale
VMI2054

Skyline
VM20332

Biscuit
VM20907

Winter
VMI2053

Tarragon
VMI2052

Tundra
VM20910

Bone
VM20215

Sand
VMI2051

Savannah
VMI2050

Canary
VM2030

Tango
VM2031

Cherry
VM20920

Waterfall
VM20912

LIFTCOMP a. s.
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7 VÝTAHY V OSíŤOVANÝCH
ŠACHTáCH

Stávající konstrukce:
Opláštění stávající ocelové konstrukce se provádí za účelem
dodržení bezpečnostních podmínek provozu výtahu a zamezení případnému vhazování různých předmětů a věcí
do prostorů šachty, které narušují celkový vzhled a funkčnost výtahu.

Čelní portál je zhotoven vždy v celoplechovém provedení.

Jednotlivé části opláštění jsou přichyceny na stávající ocelovou konstrukci. Spoje mezi deskami jsou řešeny dilatační
lištou. Následně je provedeno olištovaní hran ocelovým
plechem o tloušce 1,3 mm po obvodu stěn a rohů šachty.
Veškeré spoje a hrany těchto lišt jsou posléze zatmeleny
pružným tmelem.

Opláštění je povrchově upraveno fasádní barvou dle výběru
ze vzorníku Alfacolor nebo v syntetickém nátěru RAL. Nedílnou součástí šachty jsou schodišťová madla, které je možno
umístit na výtahovou šachtu nebo obvodovou zeď schodiště. Madla se dodávají jako ocelová trubka z černého materiálu nebo z nerez materiálů, popř. z dřevěného masívu.

Opláštění ocelové konstrukce šachty je možné provést deskami SDK Diamant, cementotřískovými deskami, sádrovláknitými deskami a v neposlední řadě plechem.

Nový výtah

- nová velká kabina - šířka 800 mm - hloubka 1800 mm
- nosnost 550 kg - pro 7 osob
- automatické dveře
- kompletně využitý prostor šachty
- průchozí kabina - tzn. nástup od nejnižší stanice, výstup na patrech u bytu
- nové opláštění šachty
- nezmenšuje průchodnost chodby schodiště, dveře jsou umístěny v šachtě
výtahu
- splňuje všechny normy

Původní výtah

- malá kabina - šířka 800 mm - hloubka 1050 mm
- malá nosnost - 250 kg - pro 3 osoby
- neprůchozí kabina
- nevyužitý kompletní prostor výtahové šachty
- opláštění šachty neodpovídá dnešním technickým normám

38

LIFTCOMP a. s.

Opláštění sádrokartonem
s dřevěnými madly

Nová konstrukce:
V případě požadavku zákazníka na maximální využití současného půdorysného rozměru schodišťového prostoru,
dochází k odstranění stávající šachty, která je nahrazena
novou výtahovou šachtou.
Nová konstrukce je tvořena tenkostěnnými profily, které
jsou kotveny do stávajících podest a schodišťových ramen.
Výtahové zařízení není kotveno do ocelové konstrukce,
tudíž není od výtahu namáháno. Po ustavení konstrukce
je následně provedeno opláštění, které je možné provést
deskami SDK Diamant, cementotřískovými deskami, sádrovláknitými deskami a v neposlední řadě plechem. Z důvodu bočního schodišťového profilu, končí toto opláštění nad

úrovní hrany jednotlivých stupňů. Dokrytí schodišťového
profilu je provedeno z ocelového plechu s následným zatmelením. V případě, že zákazník požaduje opláštění ukončit bočním profilem je schodišťové opláštění nutné obložit
schodišťovým soklem, který zajišťuje ochranu tohoto opláštění. Tento způsob je možný jen v kombinaci desek a obkladů, nikoliv v případě plechového provedení. Povrchovou
úpravu je opět možné provést ve fasádní barvě nebo syntetickým nátěrem. Nedílnou součástí šachty je schodišťové
madlo, které je možno umístit na výtahovou šachtu nebo
obvodovou zeď schodiště. Madla se dodávají jako ocelová
trubka z černého materiálu nebo z nerez materiálů popř.
z dřevěného masívu.

Opláštění sádrokartonem s dlaždicovým soklem,
dřevěná madla

Opláštění cementotřískovými deskami
a nerezová madla

Opláštění plechem a dřevěná madla

Opláštění se skosenými rohy

Opláštění sádrovláknitými deskami a trubková madla

7
8
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OPLáŠTĚNí STáVAJíCíCH
VÝTAHOVÝCH ŠACHET V PANELOVÝCH DOMECH
• nová velká kabina – šířka 800 mm – hloubka 1800 mm
• nosnost 550 kg – pro 7 osob
• průchozí nebo neprůchozí varianta provedení kabiny
– tzn. nástup od nejnižší stanice s výstupem v patrech u bytu
• plně automatické dveře
• kompletně využitý prostor šachty
• výstup v poslední stanici rovněž u bytů
• nezmenšujeme průchodnost chodby schodiště, dveře jsou umístěny v šachtě výtahu
• bariéra schodiště je odstraněna, kočárky, kola, invalidní občané, všichni mohou využít
výtah bez nutnosti použit schodiště
Opláštění Cetris a nerezová madla

Opláštění šachty plechem, dřevěné madlo
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Opláštění se skosenými rohy a dřevěná madla

• opláštění šachty výtahů může být provedeno dle výběru z plechu, skla, cementotřískových,
sádrovláknitých desek, sádrokartonu aj.
• estetika – nový vzhled dle vlastního výběru, tvorba barevnosti je na každém zákazníkovi
• funkčnost, spolehlivost a úspora elektrické energie je zajištěna našim úsporným režimem
v kombinaci s bezpřevodovým strojem a kvalitním rozváděčem, který je vybavený frekvenčním měničem
• LCD kabinový displej; LED osvětlení a podsvícení tlačítek
• technické řešení je v souladu s podmínkami HZS
• bezpečnostní opatření vztahující se na dojezd výtahů do hlavy šachty 2600 mm má naše
společnost certifikována autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech s.r.o.
Rekonstrukce výtahu v historickém domě

7
8
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TYPOVÉ ŘEŠENí A

Nový stav

TYPOVÉ ŘEŠENí B

Nový stav
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TYPOVÉ ŘEŠENí C

Nový stav

TYPOVÉ ŘEŠENí D

Nový stav

7
8
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BUBNOVÉ
VÝTAHY
Výhodou výtahu s bubnovým pohonem je,
že nepotřebují protizávaží.
Maximálně využívá prostor stávající výtahové šachty
Možnosti umístění strojovny
– nad šachtou
– pod šachtou
– za šachtou
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MOŽNÉ PrOVEDENí
LCD V KABINĚ

7
8
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OVLáDACí PANEL
V KABINĚ
Je vždy vyroben z nerezového plechu s následnými prvky:
• Gravírované označení výrobce, výrobní číslo
• LCD monochromatický display (bílé písmo, modré podsvícení) nebo LCD barevný display s různými funkcemi
a řadou informativních zobrazení, včetně polohy kabiny popř. jmenného seznamu nájemníků v jednotlivých
patrech. Možnost vložení reklamního banneru nebo libovolný výběr tapety o rozměru 800 x 480 dpi, vše dle
individuálních požadavků zákazníka.
• Nerezové, prosvětlené antivandální tlačítka se symbolem

LONG

CLASSIC
HRANATÝ

CLASSIC
ZAOBLENÝ

EGG

•
•
•
•
•

označujícím hmatné numerické a Braillové symboly dle
platné vyhlášky, symbol nouze, zvonek, znovuotevření a
znovuuzavření dveří
Hlásič pater s možností vlastních oznámení v jednotlivých
patrech
Telefon s možností stálého spojení na servisní organizaci
Otvory pro telefonní komunikaci
Výklopné provedení
Prostor pro další popisy a označení

RETRO

SHARK

Antivandální tlačítka
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WAVE

SIGNALIZACE
VE STANICI
• Nerezové stanicové přivolávače s nerezovými prosvětlenými tlačítky s hmatným numerickým a Braillovým
symbolem.
• Maticový nebo monochromatický display popř. diodové
šipky směru jízdy.

• Přivolávače jsou standardně zabudovány ve dveřních
rámech nebo zapuštěny do bočních stěn.
• V případě nadstandardního požadavku jsme schopni
dodat libovolné tvary, abychom zachovali vysoké
designové nároky našich zákazníků.

DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.

SESTAVA 1
MODRÁ

SESTAVA 3
MODRÁ

SESTAVA 4
MODRÁ

7

DVP 1

JID 1

S26

8

S210
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ZáMEČNICKá, STrOJNí
VÝrOBA
Naše společnost nabízí zákazníkům zkušenost, zručnost
a pečlivost našich kvalifikovaných zaměstnanců ve spojitosti s CNC stroji a moderním firemním vybavením.
Nabízíme rozsáhlou strojní a zámečnickou výrobu zaměřenou nejen na výtahové komponenty.
• konstrukční práce spojené s výrobou ocelových
konstrukcí
• zámečnickou výrobou
• opracování materiálu na CNC strojích

• svařování železných a nerezových materiálů
• dělení materiálů na CNC pálicím centru, CNC děrovacím
centru
• dělení materiálů na HNC tabulových nůžkách
• dělení materiálů na pásových pilách
• povrchové úpravy – nátěry
– práškové lakování (komaxit)
– žárové a galvanické zinkování
• montážní práce spojené se zámečnickou výrobou
• dopravu materiálu po celé ČR

CNC hrotový soustruh

Ocelové schodiště

CNC řízený plazmový palící stroj

Hydraulický ohraňovací lis

Hydraulický děrovací lis Euromac
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Výtahová šachta

NABíDKA SErVISNíCH SLUŽEB
A SErVISNíCH BALíČKŮ
Naše společnost zajišťuje novým i stávajícím zákazníkům
kvalitní servisní služby s odborně proškolenými a zkušenými servisními pracovníky, kteří jsou Vám k dispozici 24
hodin denně 365 dní v roce.
Pravidelným servisem se snažíme zajistit maximální využití životnosti našich výrobků, zkvalitnit estetický dojem
a dosáhnout stálých jízdních vlastností. Snažíme se rovněž
předcházet problémům, které nastávají provozem výtahů
popřípadě vandalizmem a co v nejkratší době odstranit opravit a efektivně vyřešit možné problémy.
SERVISNÍ BALÍČKY: ECONOMY
STANDARD
PREMIUM
INDIVIDUÁL
DESIGN – IMPREGNACE

Nabízíme:
– bezplatnou servisní poradenskou činnost pro
zkvalitnění Vašeho bezpečí a komfortu z jízdy
– bezplatná prohlídka Vašeho stávajícího výtahu
– bezplatné odborné posouzení stávajících výtahů, zda odpovídají bezpečnostním požadavkům
– bezplatné navrhnutí oprav
– NONSTOP servis 24 hodin denně 365 dní v roce
– preventivní údržba, která Vám prodlouží spolehlivost
a bezpečnost Vašeho výtahu.
– výměna bezpečnostních prvků
– odstranění hrozících rizik
– monitoring provozního stavu výtahu včetně vyhodnocování a předcházení možným poruchám
– čistění interiérů kabin včetně impregnace proti
vandalizmu
– čištění prosklených výtahových šachet z vnitřních a venkovních prostranství
– udržování čistoty prohlubní výtahové šachty
– disponujeme rozsáhlou škálou náhradních dílů
Jsme pojištění pro případ způsobené škody

ELEKTrO VÝrOBA
Naše elektro středisko nabízí zákazníkům výrobu uvedených elektro komponentů a to nejen pro výtahové zařízení.
– Elektromontáže
– Výrobu rozváděčů
– Revize a revizní zkoušky
– Výrobu hlavních vypínačů
– Výrobu revizních jízd
– Zhotovení kabelových svazků
– Výrobu ovládacích a staničních panelů
– Veškeré revize elektrického zařízení

Každý rozváděč prochází před expedicí výstupní kontrolou,
kde se testuje jeho kvalita a funkčnost s následným osvědčením o kusové zkoušce.
Rozvaděče vyrábíme:
• Pro stroje a zařízení
• Pro výtahy bez strojovny
• Pro výtahy se strojovnou
• Pro lanové výtahy se synchronním a asynchronním
strojem
• Pro hydraulické výtahy a plošiny
• Pro jedno a dvourychlostní stroje
• Pro výtahy s nouzovým sjezdem na UPS
• S úsporným režimem spánku
• Se standardním sběrným zařízením; jednoduchým; simplex; duplex; zákaz souběžných jízd;
Hlavní vypínače:
Pro lanové a hydraulické výtahy nebo dle specifikace a typu
výtahu

Rozvaděče:
Jde především o výrobu, která je zaměřena na individuální
potřeby zákazníků. Skříně rozváděčů jsou vyráběny z ocelového plechu v povrchové úpravě komaxit či nerezového
materiálu.
Tyto rozvaděče jsou vyráběny dle projektové dokumentace
a požadavků zákazníka.

Revizní jízdy:
Vyrábíme na míru dle rozvaděče a výtahového zařízení
Kabelové svazky:
Šachetní kabelové svazky k danému typu výtahů

LIFTCOMP a. s.
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Jistota na Vaší cestě vzhůru!
Pro bližší informace
kontaktujte naše obchodní zástupce:
Ostrava

Opava

Praha

Olomouc

Petr Duda

Vlastimil Pater

Office

Ivo Smekal

vedoucí obchodního oddělení
tel.: +420 596 952 308
mobil: +420 602 237 365
e-mail: duda@liftcomp.cz

obchodní zástupce
Olbrichova 689/13, 746 01 Opava
tel.: +420 553 622 152
mobil: +420 602 177 486
e-mail: pater@liftcomp.cz

Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 222 191 965
mobil: +420 725 033 011
e-mail: praha@liftcomp.cz

servisní středisko
U Kovárny 44, 770 10 Olomouc 10
mobil: +420 725 177 622

Bc. Radek Carbol
obchodní zástupce
tel.: +420 596 952 308
mobil: +420 725 065 814
e-mail: carbol@liftcomp.cz

Jan Závodný
obchodní zástupce
tel.: +420 596 952 308
mobil: +420 724 509 330
e-mail: zavodny@liftcomp.cz

Havířov

Brno

Aleš Výška

Ing. Petr Emrich
obchodní zástupce
Holandská 878/2, 639 00 Brno
tel.: +420 537 022 535
mobil: +420 725 816 927
e-mail: emrich@liftcomp.cz

servisní středisko
Dělnická 1565/24 C, 736 01 Havířov-město
mobil: +420 602 247 109

Praha
Opava
Olomouc

Záhumenní 2320/11, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 952 308; e-mail: liftcomp@liftcomp.cz

Havířov

Ostrava

Brno

www.liftcomp.cz

V tomto katalogu jsou vyobrazeny výtahy, které nemusí být součástí standardní výbavy. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení kabin, materiálech, zárukách a vnějším
vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou tedy pouze orientační.
Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. Nejnovější
údaje a další podrobné informace o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech si prosím ověřte u společnosti LIFTCOMP a.s.
Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

