CHMIELEWSKI-DŹWIGI

Produkcja, modernizacja i konserwacja dźwigów

Kabiny

Gwarancja
najkorzystniejszej oferty
na Twoją kabinę

Kabiny szyte
na Twoją miarę
Indywidualne podejście
zapewnia:
- lepsze wykorzystanie
przestrzeni
- większy udźwig
- mniejsze zużycie energii

Windy to nasza pasja dlatego
robimy dużo więcej niż
musimy, by wykonać nasze
dzieło najlepiej jak to możliwe,
a ponieważ robimy to sami
możemy zaproponować
najkorzystniejsze ceny
Przekonaj się sam!

Najwyższa jakość
pod każdym względem
Pełna kontrola
nad produktem
od projektowania,
przez produkcję,
aż po montaż
Twojej kabiny zapewnia jakość
jakiej jeszcze nie widziałeś.

Napęd

Sterowanie

System ewakuacyjny

Centrum pomocy

Bezreduktorowy silnik
trójfazowy z podwójnym
układem hamulcowym
zapewniający
BEZKOMPROMISOWY
poziom bezpieczeństwa,
niespotykaną sprawność
i bezobsługową pracę.

Najnowsze rozwiązania
technologiczne,
gwarantujące najwyższy
komfort użytkowania,
bezpieczeństwo oraz niskie
zużycie energii.

- przy zaniku zasilania
- w przypadku pożaru

- system zapewnia
kontakt pasażerów kabiny
z konsultantem Centrum
Pomocy działającym
NON STOP.
Umożliwia to najszybsze
uruchomienie procedury
ewakuacyjnej i wsparcie
uwięzionych.
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Dostępne opcje personalizacji kabiny
Wyświetlacz
Personalizowany
(własne logo, graﬁka lub tekst),
Dowolne opisy przystanków

Suﬁt
Podsuﬁtka podwieszana,
Różne wzory (własne graﬁki, logo),
Oświetlenie LED lub jarzeniowe

Panel dyspozycji
INOX,
możliwość zmiany wyboru piętra
(w tym anulowanie wyboru),
informacje alarmowe,
oświetlenie awaryjne,
otwieranie i zamykanie drzwi
przyciskiem,
jazda uprzywilejowana,
komunikacja głosowa
z centrum pomocy 24h / dobę
Podłoga
wykładzina,
kamień naturalny

Kompletne dźwigi (windy)
elektryczne
hydrauliczne
osobowe
towarowe
specjalne
podesty dla niepełnosprawnych
rampy dla niepełnosprawnych
elektrowciągi
Modernizacje
całościowe
etapowe

Ściany
Panele pionowe, poziome,
INOX (satyna, len, trapez, inne wzory),
panele laminowane,
wykończenie lakiernicze,
panoramiczne, przeszklone.

Dodatki
Poręcze ze stali nierdzewnej,
listwy przypodłogowe,
lustra,
wentylacja

Podzespoły
aparatury sterowe
kabiny
ramy kabinowe
przeciwwagi
ramy przeciwwag
posadowienia pod zespoły napędowe
szyby stalowe
wsporniki prowadnic
kasety dyspozycji
kasety wezwań
piętrowskazywacze

Drzwi
INOX, malowane, przeszklone,
automatyczne,
teleskopowe,
ochrona aktywna pasażerów,
bagażu i systemu:
- kurtyna świetlna
z pełnym pokryciem wejścia,
- ogranicznik siły domykania drzwi,
ochrona przeciwpożarowa

Usługi
doradztwo techniczne
pogotowie techniczne 24h / dobę
przeglądy techniczne
rewizje okresowe
oględziny protokolarne dźwigów
utrzymywanie dźwigów w ruchu
konserwacje
usuwanie drobnych usterek
naprawy główne
remonty dźwigów
wymiany dźwigów
prowadzenie dokumentacji dźwigowych

Współpraca
spółdzielnie mieszkaniowe
administracje domów komunalnych
wspólnoty mieszkaniowe
prywatni administratorzy budynków
szpitale
domy pomocy społecznej
zakłady produkcyjne
zakłady usługowe
przedsiębiorstwa prywatne
teatry
Uprawnienia UDT

Zadzwoń do nas

Napisz do nas

Odwiedź nas

Zobacz nas

Powiedz nam czego oczekujesz,
znajdziemy dla Ciebie
optymalne rozwiązanie.
Zadzwoń pod nr 22 201 16 68
aby porozmawiać.
z kompetentnym fachowcem.

Wyślij swoje pytanie na adres
info@chmielewski-windy.pl
na pewno odpowiemy.

Zapraszamy do naszej ﬁrmy,
abyś mógł zobaczyć
jak powstanie Twój dźwig
ul. Mirkowska 43c
05-520 Konstancin-Jeziorna

Jeśli chcesz szybko uzyskać
więcej informacji wejdź na
naszą stronę internetową
chmielewski-windy.pl

