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Potřebujete výtah, máte dům bez výtahu?  
Firma TREBILIFT je dodává již 20. rokem.

Společnost TREBILIFT, s.r.o. své 
bohaté zkušenosti s výrobou, re-
konstrukcemi a servisem výtahů 
proměnila v nabídku velmi kvalit-
ních produktů, na které se jejich 
uživatelé mohou spolehnout po ce-
lé ČR.

„Velmi často se na nás obracejí 
majitelé budov a panelových domů, 
kde výtah dosud zcela chyběl. Nabí-
zíme jim jedno z nejlepších moder-
ních řešení – naše řešení výtahu bez 
strojovny, bez jakéhokoliv stavební-
ho zásahu do střechy nebo zdí a stěn 
domu, úsporu energií řešíme pohony 
a systémy řízení výtahů, které zaru-
čují efektivní provoz zařízení a sni-
žují příkon pohonů.“

Výměny stávajících 
výtahů.

V takovém případě u výtahů zvy-
šujeme nosnost a prostor pro ces-
tující v kabině. Systémem řízení 
dosahuje TREBILIFT maximálního 
komfortu jízdy s plynulým rozjíž-
děním a zastavováním. 

„Naše výtahy standardně vybavu-
jeme mluvícím zařízením, ovlada-
če s reliéfním a Braillovým písmem. 
Zákazník může vybírat z široké šká-
ly barev i výbavy interiéru.“ 

Bezpečnost uživatelů 
především!

„Do výtahů osazujeme nejnovější 
technické prvky, jedny z nejkvalit-
nějších strojů i nejnovější bezpeč-
nostní komponenty. Systém samo-
sjezdu výtahu při výpadku proudu 
zaručuje, že kabina i bez proudu do-
jede do stanice, aby ve výtahu nezů-
staly osoby uvězněny. Náš dálkový 
monitoring poruch výtahu umožňu-
je vyslat na místo servis,“ vyjmeno-
val jednatel vymoženosti moder-
ních výtahů TREBILIFT.

O jejich kvalitě hovoří za firmu 
četné reference na 
www.trebilift.cz
e-mail: info@trebilift.cz 
tel. 568 820 150

A to i do domů, kde nikdy před tím výtah nebyl. Jsou mo-
derní, spolehlivé a splňují vysoké nároky uživatelů. Ročně 
realizuje TREBILIFT výtahy po celé ČR.

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření
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