
Kolekcja kabin CHMIELEWSKI

LIFT FUTURE



WYKOŃCZENIE KABINY

PANELE ŚCIENNE laminat, opcjonalnie: drewno / stal nierdzewna (len / szlif lub poler)  / powłoka malarska / szkło

PROFILE  stal nierdzewna 

PORĘCZ ø 40 stal nierdzewna, opcjonalnie: przekrój kwadratowy

LUSTRO na całej długości ściany o połowy jej wysokości z tyłu lub boku, opcjonalnie przyciemniane

SUFIT stal nierdzewna

OŚWIETLENIE 4 / 6 punktów świetlnych LED lub podświetlony dowolny wzór

PODŁOGA wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, opcjonalnie:  stal ryflowana / drewno/ kamień naturalny

COKÓŁ stal nierdzewna 

PANEL DYSPOZYCJI stal nierdzewna 
- LCD dowolne grafiki i opisy przystanków, iluminacja niebieska
- Oświetlenie awaryjne wbudowane w panel
- Przyciski okrągłe / kwadratowe / owalne z opisami w j. Braille

Podwójna ochrona pasażerów przed zranieniem w całym świetle drzwi przez kurtynę świetlną i system ograniczający siłę docisku

Kolekcja kabin NATURAL

LIFT FUTURE



WYKOŃCZENIE KABINY

PANELE ŚCIENNE stal nierdzewna (len / szlif lub poler), opcjonalnie: laminat /drewno / szkło / powłoka malarska

PROFILE  stal nierdzewna 

PORĘCZ ø 40 stal nierdzewna, opcjonalnie: przekrój kwadratowy

LUSTRO na całej długości ściany o połowy jej wysokości z tyłu lub boku, opcjonalnie przyciemniane

SUFIT stal nierdzewna

OŚWIETLENIE 4 / 6 punktów świetlnych LED lub podświetlony dowolny wzór

PODŁOGA stal ryflowana, opcjonalnie:  wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna / drewno/ kamień naturalny

COKÓŁ stal nierdzewna 

PANEL DYSPOZYCJI stal nierdzewna 
- LCD dowolne grafiki i opisy przystanków, iluminacja niebieska
- Oświetlenie awaryjne wbudowane w panel
- Przyciski okrągłe / kwadratowe / owalne z opisami w j. Braille

Podwójna ochrona pasażerów przed zranieniem w całym świetle drzwi przez kurtynę świetlną i system ograniczający siłę docisku

Kolekcja kabin ELEGANCE

LIFT FUTURE



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

Zakres usług

Zadzwoń do 
Chmielewski-Dźwigi

 

Powiedz nam czego oczekujesz, 
kompetentny fachowiec

 znajdzie dla Ciebie rozwiązanie

22 201 16 68

Napisz do nas
 

Wyślij swoje pytanie 
na pewno odpowiemy

 
info@chmielewski-windy.pl 

Odwiedź nas

Zobacz jak powstanie 
Twój dźwig 

ul. Królewska 5
Konstancin-Jeziorna

Zobacz nas

Aktualne informacje 
znajdziesz najszybciej

na naszej stronie internetowej

 chmielewski-windy.pl

Opcje personalizacji

LIFT FUTURE


