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CEO

nás oprávňuje vykonávať všetky

Vážení priatelia,
dovoľujeme

si

Vás

osloviť

formou

ponúknuť

touto

Vám naše

Máme vlastnú technickú kanceláriu,

služby a produkty, o ktoré by ste

ktorej úlohou je získavať podklady a

mohli mať záujem v súvislosti s Vašimi

vypracovávať výrobnú a projektovú

aktivitami v oblasti stavebníctva. Sme

dokumentáciu pre jednotlivé zákazky.

súkromnou firmou, ktorá sa zaoberá

Pracovisko je vybavené počítačovou

projekciou,

technikou.

a

výrobou,

montážou

a

Bežne

spracovávame

servisom výťahov. Firma bola založená

návrhy nových výťahov a dokumentácie

na konci roku 1992 a v roku 1999

pre

bola transformovaná na spoločnosť

osvedčenie

s ručením obmedzeným. Sme jednou

stavebných inžinierov pre navrhovanie

z mála slovenských firiem v oblasti

technológií a stavbyvedúceho.

výťahovej techniky, ktorá sa okrem

Vlastníme výrobné priestory na území

servisu, odborných prehliadok, skúšok

mesta Žilina - mestskej časti Bytčica

a montáží výťahov sa zaoberá aj ich

a potrebné technické vybavenie pre

výrobou. Vlastníme osvedčenie podľa

výrobu kompletných výťahov.

Vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009, ktoré
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spomenuté činnosti.
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stavebné

konanie.

Vlastníme

Slovenskej

komory
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EKOLOGICKÉ VÝŤAHY

EKOLOGICKÉ VÝŤAHY ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI CLASSIC

ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI CLASSIC

•

Ekologické a energeticky úsporné riešenie výťahu

•

Inštalácia

výťahu

ALFA

FAXI

MRL,

FAXI CLASSIC je nekomplikovaná a výťah sa
jednoducho a rýchlo uvádza do prevádzky.
•

Výhodou výťahu ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI

Maximálny zdvih
Rýchlosť

dispozícii štandardizované riešenie s hlavou

Min. priehlbeň

40 m
max 1,6 m/s
200

mm, čo umožnuje použiť výťah aj v pôvodných

Potreba strojovne

budovách a pri rekonštukciách.

Možnosť voľby interiéru

ALFA FAXI MRL Vďaka novej technológii

min. šírka šachty

1200 mm

min. hĺbka šachty

1400 mm

min. svetlá šírka dverí

700 mm

trakčných pásov je jazda výťahu tichá, výťah
sa pohybuje veľmi ticho čo je dôležité v
obytných budovách, ale aj v administratývnych
priestoroch.
•

PARAMETRE

Prehlad základných parametrov

CLASSIC je nízka hlava šachty. Máme k
šachty iba 2700 mm. a priehlbňou už od 200

•

ALFA FAXI

ALFA

ALFA FAXI MRL je inteligentné riešenie na každý
deň. Je praktický, má jednoduché ovládanie má veľké ovládacie tlačidlá a spĺňa požiadavky
normy STN EN 81-70, upravujúcej požiadavky na
výťahy pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Je určený dopravu osôb a
primeraných nákladov, maximálne 16 staníc.
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automatické dvere, alebo ručné
Automatický núdzový zjazd
Poznámky: Veľmi radi vám spracujeme cenovú ponuku, alebo
pomôžeme vyriešiť akékoľvek požiadavky z Vašej strany. Záručnú
dobu za podmienok servisu s našej strany, alebo nami zaškolenej
firmy, vieme predĺžiť až na 5 rokov. Pre viac informácii nás neváhajte
kontaktovať.

1.

2.

PÁSOVÉ
LANÁ

STROJ

Pásové nosné prostriedky pomáhajú

Tichý a úsporný stroj pre nízke

k tichému chodu a znižujú náklady

prevádzkové náklady. Menší trakčný

na prevádzku, zvyšujú konfort jazdy

kotúč prispieva k zníženiu spotreby

pri zachovaní vysokej bezpečnosti.

energie. Zaťažiteľnosť stroja je
180 jázd za hodinu.
prevádzkové náklady.

3.

Frekvenčné riadenie v spojení s enkóderom na hriadeli
stroja, zabezpečuje zníženie
nákladov na spotrebu energie.
zvyšuje presnosť zastavovania
a znižuje hlučnosť.

MIKROPROCESOROVÉ
RIADENIE

Bezpečná,

bezporuchová

prevádzka,

obojsmerné

zberné riadenie, ovládanie staničných prilovávačov,
dátovou linkou.

4.

OVLÁDACIE PRVKY
V STANICIACH

Antivandalné vyhotovenie, LCD ukazovateľ polohy a
smeru vo východzej stanici, ukazovatele smeru jazdy
v ostatných staniciach. Komunikácia s rozvádzačom
pomocou dátovej linky.

www.r e nov a l i f t .n et
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EKOLOGICKÉ VÝŤAHY ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI CLASSIC

Použitá technológia znižuje

3.

FREKVENČNÝ
MENIČ

INTERIÉR KABÍNY

Kabína štandardná
POPIS KABÍNY
Štandardná dodávka
GSM brána pre komunikačné
zariadnenie
Vyhotovenie ovládacieho panelu

Antivadal

Počet vstupov

max 3

Ukazovateľ polohy

LCD

Antivandalné tlačítka
Osvetlenie

LED

Zrkadlo
na celú výšku
vstupu

Fotozávora
Tlačítko otvárania dverí
Tlačítko zatvárania dverí
Pre nosnosť

do 1600 Kg

Núdzové osvetlenie

Voliteľný interiér

Materiál stien

podľa výberu

GUMOVÁ PODLAHA
Veľmi odolná Altro podlaha s peniažkovým vzorom.

Čierna

Šedá

Červená

Zelená

Hnedá

Modrá

PROTIŠMIKOVÁ PODLAHA

KABÍNA INTERIÉR

Protišmyková, oteruodolná a ľahko udržovateľná podlaha.

Šedá

Beige

Pink

Čierna

Hrdza

Modrá

Šedá

Keďže veríme že výťah môže vyzerať aj inak, neváhajte nás osloviť s Vašimi návrhmi a požiadavkami na
materiály a design. Nie je pre nás problém vyrobiť kabínu, alebo dvere podľa Vašich požiadavok.
6
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INTERIÉR KABÍNY
LINOLEOVÁ PODLAHA

Čierna

Hnedá

Kukurica

Zelená

Tmavá šeď

Šedá

Modrá

METALICKÉ A MRAMOROVÉ PODLAHY
Hliníkové podlahy, prírodný mramor a kameň

Hliník

Slzy, kov

Nerez

Ružový kameň Šedý kameň Tmavý kameň Šedý cement

NEREZOVÉ VYHOTOVENIE STIEN
Chemicky stála nerez

Satin

Jemný brus

“Koža“

“Zlato“

Modrá

Červená

Zelená

NÁSTREK
Vypaľovaný práškový nástrek, zdravotne nezávadné farby

RAL 9016

RAL 5024

RAL 1019

RAL 7010

RAL 7032

RAL 2003

RAL 9002

DREVENÉ OBKLADY
Laminátove drevené obklady

Čerešna

Buk

Piesok

Spálenisko

KABÍNA INTERIÉR

Jantár

borovica

Keďže veríme že výťah môže vyzerať aj inak, neváhajte nás osloviť s Vašimi návrhmi a požiadavkami na
materiály a design. Nie je pre nás problém vyrobiť kabínu, alebo dvere podľa Vašich požiadavok.
www.r e nov a l i ft.n et
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HYDRAULICKÉ VÝŤAHY

ALFA HYDRO

ALFA HYDRO
•

Ekologické a energeticky úsporné riešenie výťahu

Prehlad základných parametrov

•

Inštalácia

Maximálny zdvih

výťahu

ALFA

HYDRO

je

EKOLOGICKÉ VÝŤAHY ALFA HYDRO

nekomplikovaná a výťah sa jednoducho a
rýchlo uvádza do prevádzky.
•

Máme k dispozícii štandardizované riešenie

Potreba strojovne

už od 200 mm, čo umožnuje použiť výťah aj v

Možnosť voľby interiéru

20 m
max 1 m/s
200

min. šírka šachty

1200 mm

deň. Je praktický, má jednoduché ovládanie -

min. hĺbka šachty

1400 mm

má veľké ovládacie tlačidlá a spĺňa požiadavky

min. svetlá šírka dverí

700 mm

ALFA HYDRO je inteligentné riešenie na každý

normy STN EN 81-70, upravujúcej požiadavky na
výťahy pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Je určený dopravu osôb a
primeraných nákladov, maximálne 10 staníc.
Šetrí energiu svojim režimom standby, keď nie
je v prevádzke.
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Min. priehlbeň

s hlavou šachty iba 2850 mm. a priehlbňou
pôvodoných budovách aj pri rekonštukciách.
•

Rýchlosť

PARAMETRE

www. reno v al i f t. n e t

automatické dvere, alebo ručné
Automatický núdzový zjazd
Poznámky: Veľmi radi vám spracujeme cenovú ponuku, alebo
pomôžeme vyriešiť akékoľvek požiadavky z Vašej strany. Záručnú
dobu za podmienok servisu s našej strany, alebo nami zaškolenej
firmy, vieme predĺžiť až na 5 rokov. Pre viac informácii nás neváhajte
kontaktovať.

1.

AGREGÁT

Tichý a úsporný agregár pre nízke
prevádzkové náklady. Zaťažiteľnosť
agregátu je 60 jázd za hodinu.
Použitá technológia znižuje
prevádzkové náklady.

Frekvenčné riadenie v spojení s enkóderom na hriadeli
stroja, zabezpečuje zníženie
nákladov na spotrebu energie.
zvyšuje presnosť zastavovania
a znižuje hlučnosť.

MIKROPROCESOROVÉ
RIADENIE

Bezpečná,

bezporuchová

prevádzka,

EKOLOGICKÉ VÝŤAHY ALFA HYDRO

3.

2.

ROZVODOVÁ
JEDNOTKA

obojsmerné

zberné riadenie, ovládanie staničných prilovávačov,
dátovou linkou.

4.

OVLÁDACIE PRVKY
V STANICIACH

Antivandalné vyhotovenie, LCD ukazovateľ polohy a
smeru vo východzej stanici, ukazovatele smeru jazdy
v ostatných staniciach. Komunikácia s rozvádzačom
pomocou dátovej linky.

www.r e nova l i f t .n et
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SERVISNÉ VÝŤAHY
DVERE V SERVISNEJ VÝŠKE
Prehlad základných parametrov
Umiestnenie stroja

nad, pod,
vedľa

Rýchlosť m/s

0,2 až 0,45

Nosnosť (Kg)

50, 100, 300

Materiál dverí

Nerez

Materíal Kabíny

Nerez

Štandarné rozmery kabíny
minimálna Šírka (mm)

Minimálna Hĺbka (mm)

300

1000

320

1000

600

1200

Je možné navrhnúť akékoľvek riešenie, podľa
požiadaviek zákazníka

DVERE V ÚROVNI PODLAHY
Prehlad základných parametrov
Umiestnenie stroja

nad, pod,
vedľa

Rýchlosť m/s

0,2 až 0,45

Nosnosť (Kg)

50, 100, 300

Materiál dverí

Nerez

Materíal Kabíny

Nerez

Štandarné rozmery kabíny
minimálna Šírka (mm)

Minimálna Hĺbka (mm)

300

1000

320

1000

600

1200

SERVISNÉ VÝŤAHY

Je možné navrhnúť akékoľvek riešenie, podľa
požiadaviek zákazníka
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DOMÁCE VÝŤAHY

Domáci výťah
POPIS VÝŤAHU
Základná charakteristia domáceho výťahu
Tichý chod
Šírka vstupu

od 600 mm

Počet vstupov

max 3

Ukazovateľ polohy

LCD

Antivandalné tlačítka
Osvetlenie

LED

Zrkadlo
Odvetranie

prirodzené

Tlačítko otvárania dverí
Tlačítko zatvárania dverí
Pre nosnosť

do 400 Kg

Minimálne rozmery

Materiál stien

Laminát

Materiál rohov

Al profil

Hore uvedené rozmery sú príklady najčastejšie
používaných riešení. Domáce výťahy so robia pre individuálne potreby zákazníka, preto nás kontaktujte v
prípade iných rozmerov, alebo interiérového riešenia.
www.r e nov a l i f t .n et
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DOMÁCE VÝŤAHY ŠPECIFIKÁCIA

Núdzové osvetlenie

AUTOVÝŤAHY

ALFA CAR

•

Ekologické a energeticky úsporné riešenie výťahu

•

Inštalácia výťahu CAR je nekomplikovaná
a výťah sa jednoducho a rýchlo uvádza do
prevádzky.

•

Výhodou výťahu ALFA CAR je nízka hlava šachty.

Min. priehlbeň

od 1500 mm, čo umožnuje použiť výťah aj v

Potreba strojovne

Výťahy

projektujeme

požiadaviek

AUTO VÝŤAHY ALFA CAR

Rýchlosť

s hlavou šachty iba 2850 mm. a priehlbňou už
pôvodných budovách a pri rekonštukciách.
podľa

zákazníka,

priestorových

neváhajte

nás

kontaktovať radi Vám navrhneme riešenie a
spracujeme cenovú ponuku.

PARAMETRE

Prehlad základných parametrov
Maximálny zdvih

Máme k dispozícii štandardizované riešenie

•

ALFA CAR

20 m
max 0,5 m/s
1500 mm

Možnosť voľby interiéru
min. šírka šachty

3000 mm

min. hĺbka šachty

6000 mm

min. svetlá šírka dverí

2400 mm

automatické dvere
Automatický núdzový zjazd
Poznámky: Veľmi radi vám spracujeme cenovú ponuku, alebo
pomôžeme vyriešiť akékoľvek požiadavky z Vašej strany. Záručnú
dobu za podmienok servisu z našej strany, alebo nami zaškolenej
firmy, vieme predĺžiť až na 5 rokov. Pre viac informácii nás neváhajte
kontaktovať.
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NÁKLADNÉ VÝŤAHY

NÁKLADNÉ VÝŤAHY
POPIS VÝŤAHOV

Výťahy určené do priemyselných a výrobných priestorov.

Základná charakteristia nákladných výťahov
Tichý chod

Varianta zo zakázanou dopravou osôb:
- Jednoduché riešenia pre skladové a výrobné priestory
- Nenáročná ekonomická prevádzka
- Revízny cyklus len raz za 6 mesiacov
- Možnosť zaradenia výťahu do výrobného procesu

Šírka vstupu
Počet vstupov
Ukazovateľ polohy

od 600 mm
max 3
LCD

Antivandalné tlačítka
Osvetlenie

LED

Zrkadlo

Varianta s dovolenou dopravou osôb:
- Pohodlné riešenie pre Váš výrobný, alebo skladový
priestor.
- možnosť obsluhy dopravovať sa spolu s tovarom a
manipulačnou technikou.
. automatické dvere pre zrýchlenie procesu presunov
materiálov.

Odvetranie

prirodzené

Tlačítko otvárania dverí
Tlačítko zatvárania dverí
Pre nosnosť

do 20 000 Kg

Núdzové osvetlenie
Materiál profilov stien

drevené

Dvojica nákladných výťahov, Prevádzka Mobelix

Ochranné okopy

Plech hr. 1,5
mm

www.r e nov a l i f t .n et
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PARKOVACIE SYSTÉMY
OPTI

MAJOR

užívateľsky prívetivé a najpohodlnejšie , low - cost riešenie pre
parkovanie
Počet áut

Priemyselné typu montované ,môžu byť použité v obci, v centrách a
miest so silnou prevádzkou.
Počet áut

2

2+

Šírka

2500

Šírka

2410

Hĺbka

3150

Hĺbka

3700

Potreba priehlbňe
motor

Potreba priehlbňe
Motor

2,2 kW

SUB

2,2 kW

Idea

Nezávislé podzemné parkovanie v dvoch, alebo troch vrstvách.

Počet áut

Tento výťah umožní všetkým vozidlám voľné vyparkovanie bez
rušenia ostatných.
Počet áut

3-9

2-4

Šírka

3400

Šírka

2500
5000

Výška

4700

Výška

4300

Priehlbeň

2250

Motor

4 kW

Potreba priehlbne
Motor

4,4 kW

Hight

Puzzle

PARKOVACIE SYSTÉMY

Puzzle Parkovanie vo 2, 3, 4 alebo 5 vrstvových verziach
Sú navrhnuté na zdvihnuťie
vozidla pre parkovacie účely,
ale tiež vhodný pre predajcov
automobilov ako show room pri
opláštení konštrukcie sklom.

Sú navrhnuté na zdvihnuťie
vozidla pre parkovacie účely,
ale tiež vhodný pre predajcov
automobilov ako show room pri
opláštení konštrukcie sklom.

počet áut je podľa priestorových
možností
vyskladateľný
individuálne

počet áut je podľa priestorových
možností
vyskladateľný
individuálne

Rotary

Multiparking

Parkovanie 7 do 12 vozidiel na priestore pre dve 2 autá
Sofistikovaný
modulový
parkovací
systém,
základná
verzia na ploche 7x7 umožní
parkovať až 50 áut, vyskadateľné
na niekoľko tisíc áut.

14 www. renov a lift . n e t

PLOŠINY

INVALIDNÉ PLOŠINY
•

Jednoduché riešenie architektonických bariér
schodísk, balkónov, terás a pod

•

Jednoduché ovládanie, nenáročná údržba a
spoľahlivú prevádzku.

•

Na

želanie

je

možné

vykonať

rôzne

nadštandardné úpravy a doplnky, napríklad:
•

úprava rozmerov prepravnej dosky plošiny.

•

Kompletná

dodávka

spracovania

“na

kľúč”

projektovej

vrátane

dokumentácie,

montáže, revízie a uvedenie do prevádzky.
•

Na všetkých našich zariadeniach vykonávame
záručný a pozáručný servis.

•

Je možné inštalovať do nových i existujúcich
objektov,

do

vnútorného

i

vonkajšieho

prostredia.
•

Zariadenie je vybavené ES certifikátom typu a
spĺňa všetky súčasne platné normy a predpisy.
Šetrí energiu svojim režimom standby, keď nie
je v prevádzke.

PLOŠINY
Prehlad základných parametrov
Uhol Sklonu

0 až 50 stupňov

Minimálna šírka schodiska

980 mm

Minimálna vzdialenosť od steny
pri sklopenej plošine

290 mm

Maximálna dĺžka pojazdu

cca 50 m

Nosnosť plošiny

250 Kg

Maximálné rozmery sklopnej
prepravnej dosky

1400x900 mm

Pojazdová rýchlost

0,06 - 0,12 m/s

Príkon

3 × 400V/50Hz alebo
1 × 230V/50Hz

PLOŠINY

Pracovné napetie

max 650 W

www.r e nova l i ft.n et
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VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Núzdový telefón a GSM
Obahuje štandardná dodávka našich výťahov,
možnosť domontovať do stávajúcich výťahov.

Prístupový systém
Programovateľný prístupový systém pre zamedzenie používania
neoprávnených užívateľov.

Informačný systém

Dotykové ovládanie
Dotykové prilovávače nemeckej kvality, pre dodanie štýlu interiéru
výťahu

TFT zobrazovacie displeje
možmosť vkladania fotiek a grafiky,
individuálne podľa požiadaviek zákazníka.

LCD s grafikou

PARKOVACIE SYSTÉMY

Digitálna informačná tabuľa, vhodná pre hotely, veľké
administratívne budovy, alebo nákupné centrá.

Sedačka
Praktická sedačka pre osoby zo zníženou schopnosťou pohybu.

16 w ww. renov a lift . n e t

Madlá
V nerezovom prevedení

VARIANTY KABÍN
PRESKLENÁ

ECONOMY
Max. počet vstupov

3

Max. počet vstupov

3

min. šírka

500

min. šírka

500

min. hĺbka

500

min. hĺbka

500

Materiál

oceľ

Materiál

nerez

Bezpečnostné sklo
ID

Zrkadlo
glass

Inox

ID

eco

Silva
Max. počet vstupov

Max. počet vstupov

3

3

min. šírka

500

min. šírka

500

min. hĺbka

500

min. hĺbka

500

Materiál

Nerez

Materiál

Zrkadlo
ID

Lamin.
oceľ

Zrkadlo
Inox

Cosmo

ID

Silva

Thermis
Max. počet vstupov

3

min. šírka

500

min. hĺbka

500

Materiál

nerez
lam

Zrkadlo
ID

Cosmo

Max. počet vstupov

3

min. šírka

500

min. hĺbka

500

Materiál

nerez
lam.

Zrkadlo
ID

Ther

VARIANTY KABÍN

Kabíny je možné idividuálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

www.r e nov a l i ft.n et
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ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Projekt “River Park” 20 ton
NÁKLADNÁ PLOŠINA S POKLOPOM
Prehlad základných parametrov
Nosnosť

20 000 Kg

Zdvih

6 000 mm

Rýchlosť

0,2 m/s

Rozmer šachty

11 x 6 m

Celková nosnosť

37 000 Kg

Typ pohonu

Hydraulický

Ovládanie

Ovládač v ulici

Poklop dimenzovaný na plné hasičské auto

Projekt “My Castle” Umelecké rezbárstvo
VÝŤAH VO VEŽIČKE ZÁMKU
Prehlad základných parametrov
Nosnosť
Zdvih
Rýchlosť
Rozmer šachty

450 Kg
16 m
0,63 m/s
priemer 1500 mm

ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Núdzový zjazd
Typ pohonu

Trakčný stroj

Ovládanie

v kabíne a
v staniciach

Kabína a dvere vyrobené na zázazku ako originál
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SERVIS A ZÁRUKA

Servisné činnosti a záručné doby

Odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcie a montáž vyhradených
technických zariadení.

Ac - Výťahy
Bi - schodiskové a zvislé plošiny

Projekcia technologických zariadení
Plošiny a ostatné vyhradené technické zariadenia S2013/01492/EIC IO/ZZ
Ad1 - stavebný výťahy na prepravu
osôb, alebo nákladu

d2 - zdvíhacie plošiny

e - stavebné výťahy

Bd1 - zdvíhacie rampy

d3 - stabilné, mobilné a iné
servisné zdvíhacie zariadenia na
zdvíhanie len vozidla

f - pohyblivé schody a chodníky

d4 - zdvíhacie čelá pre vozidlá

g - regálové zakladače

Záručná doba pre nami dodané zariadenia
2 roky - Minimálna

Základná záručná doba na všetky nami dodávané zariadenia

5 rokov

Predĺžená záručná doba na nami dodávané zariadenia pri uzavretí servisnej zmluvy so
značkovým servisom Vytahy Renovalift s.r.o. p.z.o.

20 rokov

Štandardná záručná doba na kovové konštrukcie ktoré sú súčastou našich výrobkov

*Záruka sa nevzťahuje na živelné pohromy, vandalizmus, nesprávne zaobchádzanie zo zariadením, zásahy
neautorizovaného servisu do zariadení.
www.r e nova l i f t.n et

19

SERVIS VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Výťahy 405/4/2010 - ZZ - S, O P(OU,R,M) - Ac, Bi

Vytahy Renovalift s.r.o. p.z.o.
Tel.: +421/41/5689 179
Mob: +421/907 849 094
Mob: +421/908 689 045
info@renovalift.sk
www.renovalift.net

© 2014 Renovalift s.r.o. p.z.o.

