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ALTECH
Ryze česká společnost

Management

Zlaté české ručičky
ALTECH, spol. s r.o. vznikla v dubnu roku 1992.
Jsme ryze česká společnost, která se od počátku
své existence zabývá návrhem, výrobou
a prodejem kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek pro imobilní osoby. Vlastní výrobu
těchto produktů rozšiřujeme o dovoz zahraničních
výrobků. S téměř 250 zaměstnanci a již více než
22 000 instalovanými zařízeními po celém světě
vyrostl ALTECH za 25 let své existence až na

jednoho z lídrů světového trhu zařízení pro
imobilní osoby. Zákazníky je vnímán jako
synonymum bezpečnosti a spolehlivosti těchto
zařízení. Našim nosným programem je výroba
a montáž schodišťových plošin a sedaček. Výrobky
jsou zhotovovány na zakázku dle přání a potřeb
klientů.

ALTECH rodina
Ing. Vít Majer, Ing. Antonín Machala, Ing. Zbyněk Příleský, Ing. Ludmila Špačková, Ing. Milan Morkus

Motto: Dívat se pozorně kolem sebe
„Snažíme se naslouchat potřebám našich zákazníků a jsme spokojeni jen tehdy, pokud
jsou spokojeni oni."
Ing. Antonín Machala
majitel a jednatel

Antonín Machala

Proč ALTECH ?

OBCHOD A EKONOMIKA

Největší český výrobce s tradicí

Náš zákazník, náš pán

Prohlídka a cenová nabídka zdarma
Rychlá realizace v rámci celé ČR
Individuální řešení na míru
Vysoká kvalita a bezpečnost
Prodloužená záruka min. 36 měsíců
Export do celého světa

Zdarma, rychle bez závazků

Individuální přístup

Problematika řešení schodišťových bariér si
vyžaduje velmi specifický přístup k zákazníkům.
Naši obchodní technici rádi přijedou posoudit
konkrétní podmínky přímo k Vám! U nás ve firmě
jste zase vítáni k prohlídce či odzkoušení
výrobků. Volejte, pište, přijeďte k nám. Těšíme
se na Vás!

Rádi Vám poradíme a pomůžeme nejenom
s návrhem technického řešení přímo na míru,
ale taky poradíme ekonomicky nejvýhodnější
způsob financování nákupu našich produktů.

Obchodní a ekonomický tým

VÝVOJ A KONSTRUKCE
V jednoduchosti je krása

ŘÍZENÍ VÝROBY
Dvakrát měř, jednou řež

Co konkurence neumí

Řešení na míru

Plánování

Zkušenosti, moderní technologie a kvalita

Často se naši zákazníci setkávají s odpovědí
obchodních zástupců konkurenčních firem:
To nelze řešit, to Vám nikdo neudělá, to není
technicky možné, apod. Je to proto, že malé
obchodní firmy musí prodat hotové výrobky
nakoupené od zahraničních dodavatelů
a je často složité nebo dokonce úplně nemožné
je jakkoliv upravovat. To ale není případ výrobků
ALTECH. Nic není nemožné! Požádejte nás
o řešení a my ho pro vás rádi připravíme.

Početný tým našich vývojářů a konstruktérů
navrhuje optimální řešení vašich požadavků.
Každý z našich výrobků je originální a zohledňuje
maximálně Vaše specifické potřeby. Mnohým
tak plníme sny o opětovném pohybu bez bariér.
Nebojte se říci si o netradiční řešení Vašich
potřeb doslova na míru. Jsme zde pro Vás.

Velký důraz klademe na pečlivé plánování
a řízení výroby. Tým výrobních techniků
průběžně optimalizuje výrobní kapacity s cílem
dosažení maximální produktivity výroby
a minimalizace času potřebného pro zhotovení
zakázek. Výsledkem pak je překvapivě rychlá
dodávka kvalitních originálních výrobků.

Manažeři, mistři i dělníci jsou si vědomi významu,
který má kvalita a spolehlivost výrobků v našem
oboru. Zákazníci jsou na spolehlivosti výrobků
často až doslova životně závislí. Zkušenosti
našich pracovníků jsou zárukou výroby kvalitních
výrobků, které zákazníkům slouží dlouhodobě
spolehlivě. Rovněž moderní výrobní technologie
dávají jistotu vysoké kvality, na kterou si naši
zákazníci zvykli již jako na samozřejmost.

Tým konstruktérů

Tým řídící výrobu

ŠIKMÉ PLOŠINY
Nosný program firmy
Know-how
Šikmé schodišťové plošiny OMEGA a DELTA
v různých modifikacích tvoří nosný program
ALTECH téměř od počátku jeho existence.
Zkušenosti pracovníků jsou k nezaplacení
a doplněné profesní hrdostí ve výsledku
znamenají špičkový výrobek světové technické
úrovně, který úspěšně slouží imobilním osobám
ve všech koutech světa.

Každý z pracovníků přesně ví, jakou přidanou
hodnotu svou prací do každé plošiny vkládá a je
si vědom odpovědnosti, kterou za svůj díl práce
na každém výrobku má. Kvalitně odvedená
práce ve všech fázích výroby dává záruku kvality
a vysoké užitné hodnoty pro zákazníka.

Šikmá schodišťová plošina DELTA krásně zapadá i do luxusních interiérů

Vyrábíme šikmé schodišťové plošiny

SVISLÉ PLOŠINY
Trochu jiné výtahy

SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY
Co nejde sílou, jde technikou

Výtahy versus plošiny

Skvělí pomocníci

Zatímco klasický výtah, jak jej známe z panelových domů, potřebuje ke svému provozu provádění
nákladných revizních prohlídek zpravidla každých 6 měsíců, našim svislým plošinám postačuje periodická
prohlídka 1x ročně. Rovněž stavební příprava pro výtahy je daleko složitější. V konečném důsledku je
nákladnější jak pořízení výtahu tak i jeho samotný provoz.

Služebně nejmladší výrobní tým najdeme v ALTECHu na hale sedaček, přesto se jedná o zkušené
pracovníky, kteří odvádějí kvalitní práci. Tento výrobek jsme do našeho portfolia zařadili teprve nedávno,
ale již v letošním roce předpokládáme výrobu více než 1000 kusů těchto skvělých pomocníků hůře
chodícím osobám.

Svislá plošina Z300 zakomponovaná do dvora rodinného domku

Specialisté na svislé plošiny

Sedačka ALFA pomáhá nejen seniorům, ale i hůře chodícím

Odborníci na schodišťové sedačky

MONTÁŽ, SERVIS a
TECHNICKÁ PODPORA
Zákazník na prvním místě

Technická podpora

Univerzální vojáci

Záruka

Montáž a servis našich výrobků zajišťujeme
vlastními silami. Tuto činnost provádějí vysoce
kvalifikovaní pracovníci s rozsáhlými znalostmi
celého portfolia námi dodávaných výrobků.
Každý předávaný výrobek je po namontování
odzkoušen, zákazníkovi předveden a po
zaškolení obsluhy je pak připraven plně sloužit
pro překonávání bariér.

Kvalita a spolehlivost výrobků je pro nás
prvořadá. Našim zákazníkům poskytujeme
prodlouženou záruku 36 měsíců a v případě
zájmu klienta je možno uzavřít servisní smlouvu
dokonce na ještě delší období. Servisní
požadavky řešíme promptně. Spokojenost
zákazníků patří k našim hlavním prioritám
a rychlý servis je jedním z parametrů, který
zákazníci kladou na přední místa svých
požadavků.

Montáž a servis

KOOPERACE
Speciální technologie
Svařování

Laser

Lakování

NC frézování

Pískování

Tvarování profilů

NC soustružení

Ohýbání

Foto z dílny
Laser BYSTRONIC BySprint Fiber 4000

Váš outsourcing té nejlepší kvality
Komplexní nabídka speciálních kooperací pod jednou střechou – nejmodernější stroje a zařízení, pravidelně
školený personál, rychlá realizace zakázek a to vše v nekompromisní kvalitě.

Tým kooperačních technologií

ALTECH od roku 1992
Od schodolezů k plošinám
2018 - plánovaná výstavba showroomu

2009
výstavba vývojového centra
127 zaměstnanců

2002
první nová výrobní hala
73 zaměstnanců

1998
počátek exportních aktivit
s firmou Lehner Lifttechnik
24 zaměstnanců

1995
přestěhování výroby
do Uherského Hradiště
20 zaměstnanců

1994
zahájena výroba vlastních plošin
9 zaměstnanců

1992
založení ALTECH, spol. s r.o. Bánov,
výroba invalidních vozíků,
prodej schodolezů
2 zaměstnanci

Rok 2016
Obrat: 454 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 205

Struktura
prodeje
Export
ČR

PRODUKTY
Šikmé schodišťové plošiny

Svislé schodišťové plošiny

Pobočka PRAHA
Schodišťové sedačky

Stropní zvedací systémy

Centrála a výroba
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Schodolezy

Nájezdové rampy

Bazénové zvedáky

Plošiny pro letadlové schody

Výrobní areál v Uherském Hradišti

