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Vážení obchodní přátelé,
					
rádi bychom přispěli ke spokojenosti a komfortu Vašich
zákazníků při realizaci nových a modernizaci stávajících
výtahů a nabídli Vám certifikovanou samonosnou
montovanou výtahovou šachtu z uzavřených
ocelových profilů za velmi příznivou cenu.

Unikátní technologie námi nabízené šachty umožňuje
montáž šachty bez svařování, broušení a natírání
na místě realizace díla. Ve srovnání s klasickou
svařovanou šachtou odpadá spousta negativních
okolností, jako je hluk (řezání úhlovou bruskou),
zápach (svařování, natírání syntetickou barvou)
a nepořádek (strusky od svařování). Konstrukce
ocelové šachty je od nás před montáži již opatřená
práškovou vypalovanou barvou – komaxit,
dle odstínu vzorníku RAL.
Podstatně zkracuje dobu realizace a nároky
na počet pracovníků.
Originální způsob upevnění výplně šachty systémem
„klik-klak“ hliníkovými lištami, které jsou součástí
ocelové konstrukce výtahové šachty, umožňuje montáž
výplně jak zevnitř, tak zvenku. Nespornou výhodou
takového systému montáže výplně je, že v případě
poškození lze každý díl kdykoli vyměnit a to opět
z vnější i vnitřní strany.
Jako opláštění výtahové šachty, lze dodat
SDK Diamant Knauf, desky Fermacell
nebo bezpečnostní vrstvené sklo.
Veškerá výroba montované výtahové šachty probíhá
ve výrobních prostorách firmy Nolwation a hotové
komponenty jsou dodány na místo montáže
výtahové šachty.
Naše výtahová šachta splňuje nejen veškeré příslušné
technické normy a bezpečnostní kritéria, ale i vysoké
estetické nároky.
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Šroubujeme. Bez hluku a zápachu
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Montáž 1 týden
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Inteligentní systém zasklení
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Dokonalý design
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Variabilita
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Certifikace

Nesvařujeme, nebrousíme, nenatíráme. Vše máme již připraveno z výroby.

O 3 týdny rychlejší než stávající technologie

Zasklíme zevnitř i zvenku

Funkční řešení a čisté provedení

Vytvoříme jakýkoliv rozměr na přání

Splňujeme normy, požadavky a bezpečnostní kritéria EU

