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Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy przypomnieć Państwu nasze 
produkty służące do likwidacji barier 
architektonicznych i podzielić się              
z Państwem nowościami, jakie ofertuje 
nasza firma oraz  zaprezentować ciekawe 
realizacje z ostatnich kilku miesięcy. 

Zachęcamy do kontaktu z Garaventa Lift 
Polska. Oferujemy naszą pomoc już od 
etapu projektu/doboru urządzenia. 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Zapraszamy do zapoznania się                
z niniejszym materiałem informacyjnym. 

Garaventa Lift Polska 
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Z przyjemnością 
przedstawiamy Państwu 
nowy produkt – UGB. 

Jest to kabinowa 
platforma schodowa. 

Jedyna taka na rynku!

Nowość 

Materiał informacyjny dotyczący urządzenia UGB stanowi 
załącznik do przesłanej korespondencji. 
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ARITRA 

Znana już na rynku polskim,     
z sukcesami montowana w wielu 
obiektach prywatnych oraz 
użyteczności publicznej. 

Cechuje ją doskonała jakość, 
wygoda użytkowania oraz 
estetyka. 

Jesteśmy w stanie dopasować 
platformę ARTIRA do niemalże 
wszystkich klatek schodowych.  

Platforma schodowa – ARTIRA 

ARTIRA – do schodów z prostym 
i krętym torem 
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X3

Służy do pokonywania prostych 
ciągów schodowych. 

Zapewniamy krótki termin 
realizacji, fachowy montaż, 
bezawaryjne użytkowanie. 

X3 można montować zarówno  
wewnątrz budynków jaki na 
zewnątrz. 

Urządzenie dostępne jest         
w wersji automatycznej lub 
manualnej. 

Platforma schodowa – X3

X3 – do schodów prostych 
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OPAL 

Doskonałe rozwiązanie             
w sytuacjach kiedy instalowanie 
dźwigu nie jest możliwe lub 
zalecane. 

Opal posiada wszelkie elementy 
bezpieczeństwa chroniące 
pasażera oraz osoby postronne. 

Nie ma konieczności 
wykonywania skomplikowanych 
prac budowlanych. Do montażu 
wystarczy fundament                
o odpowiedniej nośności oraz 
wyprowadzony kabel zasilający. 

Podnośnik pionowy – OPAL 

OPAL – podnośnik do 3 m 
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BLM

Proste rozwiązanie przy 
niewielkich różnicach poziomów. 

BLM wykonany jest ze stali 
nierdzewnej w wersji 
standardowej. 

Solidny, bezpieczny, estetyczny. 

Krótkie terminy dostaw              
i montażu.  

Podnośnik pionowy – BLM 

BLM – podnośnik do 1 m 
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GENESIS B 

Urządzenie posiada platformę    
z pulpitem sterowanym 
obudowaną samonośnym 
szybem. 

Maksymalna wysokość 
podnoszenia – 13 m, Genesis B 
może mieć aż 6 przystanków. 

Podnośnik z platformą – GENESIS B 

Genesis B – urządzenie z 
napędem śrubowym 



Seite 9

Tworzymy dostępny świat

META 

Do montażu w istniejącym 
szybie murowanym lub        
z własną konstrukcją szybu 
obudowaną panelami 
metalowymi lub szklanymi. 

Wysokość podnoszenia 
możliwa aż do 20 m. 

Wyposażenie można dobrać 
do indywidulanych potrzeb 
użytkownika.  

Urządzenie pionowe – META 250 & META 500

META – urządzenie z napędem 
hydraulicznym 
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LEONARDO 

Max. wysokość podnoszenia 
to 24 m.

Wymiar urządzenia, jego 
kolor oraz wyposażenie 
można dopasować do 
warunków technicznych 
obiektu oraz jego estetyki. 

Na urządzeniu istnieje 
możliwość instalowania 
drzwi zarówno kabinowych 
jak i szybowych. 

Urządzenie pionowe - LEONARDO

LEONARDO – urządzenie z 
napędem linowym 
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SLE

Komfortowe krzesełko, 
ułatwiające pokonanie różnic 
poziomów. 

Tor jezdny może być 
zainstalowany po wewnętrznej 
lub zewnętrznej stronie klatki 
schodowej. 

Idealnie sprawdza się             
w prywatnych domach. 

Krzesełko schodowe – SLE 

SLE – krzesełko do schodów z 
krętym i prostym torem
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Krzesełko do schodów 
prostych i krętych – SLE 

Krzesełko do schodów 
prostych – MINIVATOR 

Krzesełka schodowe 
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Garaventa zainstalowała 
urządzenia pionowe             
i pochyłe na Dworcu 
Kolejowym we Wrocławiu. 

Na zdjęciu:

Platforma ARTIRA przy 
wejściu na peron 

Nasze Realizacje 
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Urządzenie pionowe META 
na zewnątrz ze szklaną 
obudową szybu przy 
budynku GIMNAZJUM nr 3                  
w Oleśnicy 

Nasze Realizacje
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Podnośnik BLM 

w RATUSZU                       
w Prusicach 

Nasze Realizacje 
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Urządzenie GENESIS B 

w Centrum Handlowym 
MAGNOLIA PARK              
we Wrocławiu 

Nasze Realizacje 
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Garaventa Lift Polska 
Sp. z o. o. 
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław

Tel/fax +48 71 333-64-94

info@garaventalift.pl

www.garaventalift.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami 


