CHMIELEWSKI-DŹWIGI

Produkcja, modernizacja i konserwacja dźwigów

Oferta ogólna

Najlepsze dopasowanie
do Twoich potrzeb
Indywidualne podejście
zapewnia:
- lepsze wykorzystanie
przestrzeni
- większy udźwig
- mniejsze zużycie energii

Najwyższa jakość
dzięki pełnej kontroli
nad produktem
od projektowania,
przez produkcję,
aż po montaż
Twojego dźwigu.

Najkorzystniejsza oferta
dla Ciebie
jako wynik synergii
wszystkich naszych działań
organizowanych, by osiągnąć
nasz wspólny cel
- zaspokojenie Twoich potrzeb.

Kompletne dźwigi

Komponenty

Modernizacje

Konserwacja

- osobowe
- towarowe
- rampy i podesty dla
niepełnosprawnych
- elektrowciągi

aparatury sterowe,
kabiny, wsporniki
ramy kabinowe,
ramy przeciwwag

- bezpieczeństwo
- mniejsze koszty
eksploatacji
- komfort użytkowania

opieka serwisowa 24h

CHMIELEWSKI-DŹWIGI

Produkcja, modernizacja i konserwacja dźwigów

Szczegóły oferty
Produkcja dla najbardziej wymagających
- jakość potwierdzona przez stałe grono klientów
- ponad pół wieku tradycji i doświadczenia
- stale optymalizowany proces produkcyjny
- wykwaliﬁkowana kadra
- specjalistyczny park maszynowy
- najnowsze technologie

Indywidualny projekt
zamiast gotowych rozwiązań,
by najlepiej spełnić Twoje oczekiwania

Pomożemy Ci wybrać
optymalne rozwiązanie
Serwis
- pomoc 24h/dobę
- przeglądy
- rewizje
- oględziny
- utrzymanie
- naprawy
- remonty
- prowadzenie dokumentacji

Modernizacje
z możliwością podziału
na etapy,
by zwiększyć
Twój komfort ﬁnansowy.

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

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

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

