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Vyhrajte

každý týden      
až do konce íjna

Objednávejte výrobky LOMAX a vyhrávejte.
Každý týden jeden výherce!   
M žete to být práv  Vy!

www.lomax-velkemezirici.cz 

www.vrata-pekarek.cz

Náměstí 12, 594 01 
Velké Meziříčí
Tel.: 603 215 890

25 let LOMAX
oslavujte s námi !
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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, rekon-
strukcemi a servisem výtahů proměni-
la v nabídku velmi kvalitních produk-
tů, na které se jejich uživatelé mohou 
spolehnout po celé ČR. „Velmi často se 
na nás obracejí majitelé budov a panelo-
vých domů, kde výtah dosud zcela chyběl. 
Nabízíme jim jedno z nejlepších moder-
ních řešení – naše řešení výtahu bez stro-
jovny, bez jakéhokoliv stavebního zásahu 
do střechy nebo zdí a stěn domu, úspo-
ru energií řešíme pohony a systémy říze-
ní výtahů, které zaručují efektivní provoz 
zařízení a snižují příkon pohonů.“

Výměny stávajících výtahů.
V takovém případě u výtahů zvyšu-

jeme nosnost a prostor pro cestující v 
kabině. Systémem řízení dosahuje TRE-
BILIFT maximálního komfortu jízdy s 
plynulým rozjížděním a zastavováním. 

„Naše výtahy standardně vybavujeme 
mluvícím zařízením, ovladače s reliéfním 
a Braillovým písmem. Zákazník může 
vybírat z široké škály barev i výbavy inte-
riéru.“ 

Bezpečnost uživatelů především!
„Do výtahů osazujeme nejnovější tech-

nické prvky, jedny z nejkvalitnějších stro-
jů i nejnovější bezpečnostní komponenty. 
Systém samosjezdu výtahu při výpadku 
proudu zaručuje, že kabina i bez proudu 
dojede do stanice, aby ve výtahu nezůsta-
ly osoby uvězněny. Náš dálkový moni-
toring poruch výtahu umožňuje vyslat 
na místo servis,“ vyjmenoval jednatel 
vymoženosti moderních výtahů TRE-
BILIFT.

O jejich kvalitě hovoří za firmu četné 
reference na www.trebilift.cz
e-mail: info@trebilift.cz 
tel. 568 820 150    (PI-t05-treD)

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


