KATALOG PRODUKTŮ
NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE SCHODIŠŤOVÝCH PLOŠIN A SEDAČEK

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
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ALTECH - PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT BEZ BARIÉR - protože každý člověk bez rozdílu si zaslouží
důstojný a komfortní život. A pokud jenom trochu dokážeme zlepšit kvalitu života lidí, kterým
osud nebyl nakloněn, je to pro nás ta opravdová satisfakce.

Pokud odpovíte ANO na jednu z otázek, jste u nás správně…
•

Jste imobilní a potřebujete překonat schodišťovou nebo výškovou bariéru?

•

Jste po operaci, senior nebo hůře chodící a schodiště se stalo Vaším nepřítelem?

•

Jste imobilní a potřebujete vyřešit přesun doma bez zbytečných stavebních úprav?

•

Zhoršila se Vám poslední dobou schopnost pohybu a jste odkázáni na pomoc druhých?

•
•

Hledáte zařízení pro své blízké a nedokážete se zorientovat v sortimentu na trhu?
Jste stavební firma a součástí vašeho projektu je kompenzační zařízení?

SPOKOJENOST NAŠICH KLIENTŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ
Pan Rezek ze Suché Lozi prodělal ve svých 32 letech náročnou operaci páteře, která bohužel vrozenou vadu
nevyřešila. Od té doby se jeho pohyblivost zhoršovala. Poslední roky již nechodí vůbec a je plně odkázán na život
v kolečkovém křesle. Po celou dobu mu byla oporou manželka a děti. Jak ale říká paní Rezková, s handicapem
v rodině se naučili žít, i když to obzvlášť ze začátku nebylo jednoduché. Jednoho dne se dozvěděli o firmě ALTECH,
která, mimo jiných zařízení, dodává i stropní zvedací systémy a to bylo přesně to, co hledali a potřebovali. Místo
složité přestavby domu postačila montáž 2 těchto zařízení. Jednoho v pokoji, které slouží na přesun mezi postelí
a křeslem a druhého v koupelně. Manželé Rezkovi si tyto pomocníky nedokážou vynachválit, zejména díky velmi
jednoduché obsluze a rychlé instalaci.
Paní Vystrčilové z Bánova jsme instalovali nejenom stropní
zvedací systém, ale také schodišťovou plošinu OMEGA.
Podmínky pro instalaci nebyly ideální. Instalovat plošinu na
tak strmé a úzké schodiště bylo opravdu velmi náročné.
Nejdůležitější ale je, že se realizace povedla na jedničku.
Významně to pomohlo nejenom paní Vystrčilové, ale také
jejím sestrám, které o paní celodenně pečují. Nemusí tak
řešit problém s přesunem do patra nebo z postele do
koupelny. „Jsme rády za firmu jakou je ALTECH. Neumíte si
představit, jaké to bylo, než nám plošinu nainstalovali. Bez
ní si to už ani nedokážeme představit", říká paní Vystrčilová.

ŠIKMÉ ZVEDACÍ PLOŠINY
Ať už máte schodiště standardní, atypické, úzké, spirálovité či jakkoliv kombinované, šikmé zvedací schodišťové
plošiny pro vozíčkáře přizpůsobíme na míru vždy k Vaší plné spokojenosti. Díky své lehké a vzdušné konstrukci, která
zabírá minimum místa, se dokážeme přizpůsobit i těm nejužším prostorům. Naše schodišťové plošiny pro imobilní
se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí. Díky více jak 25-letému vývoji dosáhly vysoké technické úrovně a dnes
se řadí ke světové špičce v oboru. Předností je poměrně krátká doba výroby, dodání i samotná montáž zařízení. Všechny
šikmé plošiny jsou opatřeny TÜV certifikátem a jejich výhodou jsou nízké náklady na provoz a údržbu.

•
•

Spolehlivé, komfortní a zároveň elegantní řešení pro vozíčkáře
Jednoduchá instalace, rychlá doba dodání

•

Minimální prostorové nároky, na pravou i levou stranu schodiště

•

Řešení na míru, lze instalovat i bez stavebních úprav

•
•

Barvy dle vzorníku RAL nebo možnost nerezového provedení
Manuální nebo automatické sklápění

•

Možnost doplnění sklopné sedačky

SP-STRATOS
Novinku roku 2017 - šikmou zvedací plošinu SP-STRATOS
s bateriovým pohonem můžete využít pro všechny typy
schodišť. Dobíjí se v jednotlivých zastávkách a její
předností je tak provoz i při výpadku proudu.
•

ELEGANTNÍ NADČASOVÝ DESIGN

•

POUŽITÍ INTERIÉR I EXTERIÉR

•

RYCHLÁ MONTÁŽ, ZPRAVIDLA 1 DEN

•

BATERIOVÝ POHON SE ZPOMALENÍM V
ZATÁČKÁCH A ZASTÁVKÁCH

•

DÁLKOVÉ OVLÁDANÍ

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 30 m

•

Nosnost: až 300 kg

•

Rozměry podlahy: š. 600-900 x d. 700-1250 mm

•

Min. šířka schodiště: 940 mm přímé, 1030 mm zatáčkové

•

Úhel stoupání: max. 47°

•

Šířka uzavřené plošiny: 350 mm

•

Rychlost jízdy plošiny: 0,06-0,1 m/s

•

Pohon: 1x230V, akumulátorový 24V DC
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SP-OMEGA
SP-OMEGA, nejoblíbenější plošina našich zákazníků,
umožňuje vozíčkářům překonávat schodiště přímá,
víceramenná, ale i točitá a to dokonce i velmi úzká. Navíc
ve složeném stavu zabírá na schodišti minimum místa.
•

JEDNA Z NEJUŽŠÍCH PLOŠIN NA TRHU

•

POUŽITÍ INTERIÉR I EXTERIÉR

•

PRO KRÁTKÉ I DLOUHÉ DRÁHY

•

RYCHLÁ MONTÁŽ, ZPRAVIDLA 1 DEN

•

MOŽNOST VÍCE ZASTÁVEK

•

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ NEBO NA KABELU

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 85 m (závislá na složitosti)

•

Nosnost: až 300 kg

•

Rozměry podlahy: š. 600-900 x d. 700-1400 mm

•

*Min. šířka schodiště:
910 mm přímé, 965 mm zatáčkové

•

Úhel stoupání: max. 62°

•

*Šířka uzavřené plošiny: 320 mm

•

Rychlost jízdy plošiny: 0,06-0,15 m/s

•

Pohon: 1x230V, 3x400V (dle typu pohonu)
*závisí na způsobu kotvení dráhy

SP-DELTA
SP-DELTA umožňuje překonávat přímá schodiště. Při
pohybu plošiny není třeba přivádět proud, plošina je
bateriovým zařízením s nabíjením v jednotlivých
zastávkách a její předností je tak provoz i při výpadku
proudu.
.
•

RYCHLÁ MONTÁŽ, ZPRAVIDLA 1 DEN

•

POUŽITÍ INTERIÉR I EXTERIÉR

•

NENÁPADNÝ DESIGN

•

MOŽNOST INSTALACE DOPLŇKOVÝCH

•

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

BATERIÍ PRO DELŠÍ DOBU JÍZDY

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 15 m

•

Nosnost: až 300 kg

•

Rozměry podlahy: š. 600-900 x d. 700-1400 mm

•

Min. šířka schodiště: 880 mm

•

Úhel stoupání: 15-52°

•

Rychlost jízdy plošiny: 0,06-0,12 m/s

•

Pohon: 1x230V, akumulátorový 24V DC

www.altech.cz

SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY
Schodišťové sedačky jsou skvělou volbou na překonání schodišťových bariér pro hůře chodící, seniory nebo lidi po
úrazu. Za určitých okolností může být sedačka použita i pro vozíčkáře. V tomto případě by ale měl být klient schopen
na sedačku přesednout.
•

Ideální řešení pro každého, komu dělá potíže chůze po schodech

•

Minimální prostorové nároky – sedačka je plně sklopná

•

Řešení na míru, variabilní řešení pro různé typy schodišť

•

Nenápadný design, skvěle zapadne do každého prostoru

•

Nízké provozní náklady

SA-ALFA
Šikmá schodišťová sedačka SA-ALFA je český produkt,
který se vyrábí na míru zákazníkovi. Sedačku lze umístit
na všechny typy schodišť: přímé, lomené, točité a na
schodišti zabírá opravdu minimum místa. Vyznačuje se
zejména jednoduchostí, příznivou cenou, snadnou
obsluhou a rychlou montáží. Můžete si vybrat z několika
barev a typů čalounění, ale i barvu dráhy dle vzorníku
RAL tak, aby sedačka co nejlépe zapadla do vašeho
interiéru. Pokud oceníte nejenom nekompromisní
kvalitu, která je samozřejmostí i u základní verze
STANDART, ale také provedení z prémiových a luxusních
materiálů, máme pro vás nabídku sedaček vyšší řady
COMFORT nebo EXCLUSIVE. Sedačka ALFA se tak stane
nejenom praktickým a užitečným, ale i estetickým
doplňkem vaší domácnosti.

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 35 m

•

Nosnost: 130 kg

•

Rozměry sedačky: 464x367 mm

•

Min. šířka uzavřené sedačky: 380 mm

•

Úhel stoupání: max. 52°

•

Rychlost jízdy sedačky: 0,06-0,11 m/s

•

Pohon: 1x230V, akumulátorový 24V DC
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SAVARIA
Šikmá schodišťová sedačka SAVARIA je bateriové zařízení,
které je možno instalovat pouze na přímé - rovné
schodiště bez zatáček. Sedačka zabírá v parkovací poloze
minimální prostor – jde o nejužší sedačku na trhu, ve
složeném stavu zabírá na schodišti necelých 27,5 cm.
Sedačka je určená do vnitřních prostor, ale v dohledné
budoucnosti bude dostupná i varianta pro použití do
venkovních prostor. V horní stanici lze sedačku otočit pro
usnadnění nástupu a výstupu. Vyznačuje se především
jednoduchostí, rychlou montáží a nízkou cenou.

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 10 m

•

Nosnost: 140/159 kg

•

Šířka sedačky: 520 mm

•

Min. šířka uzavřené sedačky: 273 mm

•

Úhel stoupání: 30-55°

•

Rychlost jízdy sedačky: do 0,08 m/s

•

Pohon: 1x230V, akumulátorový 24V DC

SP100
Schodišťová sedačka SP100 umožňuje překonávat schodiště
jednoduchá, víceramenná, ale i točitá, a to jak uvnitř objektů,
tak i ve venkovním prostředí. Je montována na vnitřní část
schodiště (nestandardně i na vnější část schodiště), a to až do
sklonu 70°. Sedačka SP 100 vychází konstrukčně z šikmé
schodišťové plošiny SP-OMEGA a liší se jen nepatrně.
Nejčastější využití sedačky je u soukromých osob a tam, kde
jsou stísněné stavební podmínky. Možnost výběru barvy dle
vzorníku RAL.

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 85 m (závislá na složitosti)

•

Nosnost: 150 kg

•

*Min. šířka schodiště: 850 mm přímé, 870 mm zatáčkové

•

Úhel stoupání: max. 70°

•

Šířka sedačky: 520 mm

•

*Min. šířka uzavřené sedačky: 320 mm

•

Rychlost jízdy sedačky: 0,06-0,15 m/s

•

Pohon: 1x230V, 3x400 V (dle typu pohonu)
*závisí na způsobu kotvení dráhy

www.altech.cz

SVISLÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY
Svislé neboli vertikální zdvihací schodišťové plošiny ALTECH pro vozíčkáře, též známé jako domácí výtahy nebo
výtahové plošiny, jsou výborným pomocníkem k překonání i několika pater a to až do výšky 20 metrů.

•

Optimální alternativa výtahů s nižšími provozními náklady

•

Velmi jednoduché ovládaní

•

Řešení na míru s důrazem na vysokou bezpečnost

•

Spolehlivost, snadné ovládání a uživatelský komfort

•

Možnost výběru barvy dle vzorníku RAL

ZP-SIGMA - novinka 2022
Plošina ZP-SIGMA je se svým inovativním řešením novým
členem rodiny svislých plošin ALTECH. Nové řešení pohonu
a konstrukce šetří místo, umožňuje mít až 4 zastávky
a nepotřebuje prohlubeň ani nájezd, neboť ten je integrován
v podlaze plošiny. Maximální zdvih pološiny jsou 4 metry.
ZP-SIGMA je svým moderním designem vhodná jako
interiérové řešení, stejně tak se nebojí ani deště a zimy
a může být provozována ve venkovním prostředí. Dále je
možné zvolit ze dvou typů pohonů - bateriové provedení
s dobíjecí stanicí na 1x230V nebo s motorem 3x400V. Plošinu
je možné na přání osadit automatickými otvítači branek.

Technické parametry
•

Instalace: interiér / exteriér

•

Rozměr podlahy: 1400x1132 mm

•

Rychlost: max. 0,08 m/s

•

Nosnost: 315 kg

•

Zdvih: max. 4m (nad 3m s opláštěním)

•

Počet zastávek: max. 4
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Z300
Vertikální zdvihací plošina Z300 je určená pro instalaci
vedle podest či k balkonům s minimálními požadavky na
stavební úpravy. Vyznačuje se jednoduchou instalací
a nevyžaduje zapuštění pod úroveň terénu. Je zde
možnost nastavení dopravního zdvihu v uvedeném
rozsahu na místě instalace. Toto zařízení má řetězový
pohon a vybrat si můžete ze dvou variant: s ohrazením
nebo opláštěním.

Technické parametry
•

Instalace: interiér / exteriér

•

Rozměr podlahy: 1400x900 (1100) mm

•

Rychlost: max. 0,11 m/s

•

Nosnost: 315 kg

•

Zdvih: 1000-4000 mm

•

Počet zastávek: 2

Z200

Plošina Z200, poháněná řetězovým pohonem, je
unikátním technologickým řešením s výškou zdvihu až
do 20 metrů. U plošiny Z200 máte možnost výběru z
různých typů opláštění (sklo connex, lexan, plech, atd.)
a také možnost nadstandardního vybaveni např.
sklopná sedačka, záložní zdroj, protipožární dveře.

Technické parametry
•

Instalace: interiér / exteriér

•

Rozměr podlahy: 1400x900 (1100) mm

•

Rychlost: max. 0,11 m/s

•

Nosnost: 315 kg

•

Zdvih: až 20000 mm

•

Počet zastávek: 2-5

www.altech.cz

ZP1 a ZP2-300, ZP2-240
Plošiny ZP1 a ZP2-300 a ZP2-240 jsou vhodné k
překonávání menšího výškového rozdílu a s použitím
transportních koleček je možnost přesunutí na jiné
místo. Umísťuje se do prohlubně nebo s nájezdovou
rampou do volného prostoru. Nájezdová rampa je
sklápěná elektricky nebo mechanicky.

Technické parametry
•

Instalace: interiér / exteriér

•

Technická výška plošiny ZP1: 100 mm

•

Technická výška plošiny ZP2-300/240: 120/140 mm

•

Rozměr podlahy ZP1/ZP2 : 1180x810/1505x925 mm

•

Nosnost ZP1: 180 kg

•

Nosnost ZP2-300/ZP2-240: 300 / 240 kg

•

Zdvih ZP1: do 595 mm

•

Zdvih ZP2-300/ ZP2-240: do 830 mm / 970 mm

•

Počet zastávek ZP1/ZP2: 2

ZP5
Minimalistické a úsporné bateriové zařízení
s průběžným dobíjením. Vhodné na instalaci tam, kde
není možné instalovat šikmou schodišťovou plošinu
(str.3-4) nebo použít schodolez (str.15-16). Umísťuje se
do prohlubně nebo s nájezdovou rampou do volného
prostoru.

Technické parametry
•

Instalace: interiér / exteriér

•

Technická výška plošiny: 125 mm

•

Možné rozměry podlahy:
1450x900 mm / 1450x1100 mm

•

Nosnost: 300 kg

•

Zdvih: do 1300 mm

•

Počet zastávek: 2
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Z400
Z400 je zařízení pro překonání výškové bariéry
s dopravním zdvihem do cca 1,6 m, určené jak pro
rodinné domy, tak pro polyfunkční objekty. Vyznačuje se
minimálními nároky na půdorysné zástavbové rozměry
a může být v provedení s ohrazením nebo opláštěním.
Charakteristickým znakem je velmi tichý provoz, což
plošinu dělá ideálním doplňkem do každého prostředí.

Technické parametry
•

Instalace: interiér / exteriér

•

Rozměr podlahy: 1470x1000 /1470x1100 mm

•

Nosnost: 400 kg

•

Zdvih: 1630 mm

•

Počet zastávek: 2

DRÁŽNÍ PLOŠINY ZP2-300N

Svislá zvedací plošina ZP2-300N je určena pro přepravu tělesně
postižené osoby na invalidním vozíku, nebo osoby stojící do
maximální celkové hmotnosti 300 kg. Plošina není určená pro
přepravu doprovodné osoby (průvodce). Jde o moderní,
technicky vyspělý výrobek, který je speciálně navržený pro
zvedání invalidních vozíků do vlakového vozu a naopak.
Instalace plošiny je ale možná i v běžné zástavbě jako rodinné
domy nebo veřejně přístupné objekty. Součástí plošiny jsou
přepravní kola, ohrazení a nájezdy. Je průchozí v přímém
směru. Pohon je zajišťován elektromechanickou vzpěrou.

Technické parametry
•

Vnější rozměry plošiny: 1190 x 1590 mm

•

Vnitřní rozměry plošiny: 860 x 1400 mm

•

Nosnost: 300 kg

•

Dopravní zdvih: 1150 mm

•

Max. zvedací výška: 1400 mm

•

Hmotnost plošiny: 270 kg

www.altech.cz

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉMY
S našimi stropními systémy je konec nákladným stavebním úpravám !
Nemusíte bourat, sekat, přestavovat a přeci se Váš byt může stát bezbariérovým – a ještě při tom ušetříte. Stropní
zvedací systémy (stropní zvedáky) špičkové kvality, zabezpečí komfortní přesun imobilních nebo hůře se
pohybujících osob doma, v lázních, v domovech důchodců nebo pacientů v nemocnicích. Dle situace může být kotvení
vodících lišt nejenom na stropě, ale také, za pomoci konzol, ve zdích. Velikou výhodou těchto zařízení je snadná
manipulace asistenta s klientem, velmi vysoký uživatelský komfort a také variabilita vaků pro sedící i ležící (str.13). Tato
zařízení jsou finančně i časově mnohem přijatelnější variantou, než komplikovaná přestavba bytů. Přesun z postele do
vany, na toaletu nebo do jiné místnosti se tak stane poměrně rychle zrealizovaným přáním. Samozřejmostí je vysoká
spolehlivost a bezpečnost.

GHZ
•

DISKRÉTNÍ, TÉMĚŘ NEVIDITELNÉ ŘEŠENÍ

•

SNADNÁ MANIPULACE S KLIENTEM

•

JEDNODUCHÁ OVLADATELNOST I ÚDRŽBA

•

MODERNÍ DESIGN

Technické parametry
•

Nosnost: až 255 kg

•

Doba nabíjení: max. 3 hod.

•

Rychlost zdvihu: 40 mm/s

•

Dobíjení: přes ovladačku

•

Baterie: 1x24 V NiMH, 2,0 Ah

•

Napájení: 36 V DC, 30W
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GH1
•

VYSOKÝ UŽIVATELSKÝ KOMFORT

•

ŠIROKÁ VARIABILITA SYSTÉMU

•

SNADNÁ MANIPULACE I ÚDRŽBA

•

MODERNÍ DESIGN

Technické parametry
•

Nosnost: až 175/205/255 kg

•

Doba nabíjení: max. 3 hod.

•

Rychlost zdvihu: 40 mm/s

•

Dobíjení: přes ovladačku nebo v kolejnici

•

Baterie: 1x24 V NiMH, 2,0 Ah

•

Napájení: 36 V DC, 30W

GH3
•

SOFISTIKOVANÝ A MODERNÍ DESIGN

•

MOŽNOST OBSLUHY BEZ ASISTENCE

•

MOŽNOST DOPLNIT RŮZNÝMI MODULY

•

SNADNÁ MANIPULACE I ÚDRŽBA

Technické parametry
•

Nosnost: až 200/250/275 kg

•

Doba nabíjení: max. 2 hod.

•

Rychlost zdvihu: 40 mm/s

•

Dobíjení: přes ovladačku nebo v kolejnici

•

Baterie: 1x24 V NiMH, 2,0 Ah

•

Napájení: 33 V AC, 2.5 A
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TYPY PLACHET KE VŠEM STROPNÍM SYSTÉMŮM
STANDARD

TOALETNÍ

SPECIÁLNÍ

SEDACÍ

Stropní zvedák GH1

Stropní zvedák GH3

KOUPACÍ

NÁCVIK CHŮZE

Závěsné ramínko
ve vel. XS, S a M
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SAMONOSNÉ KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY

Ukázka přesunu klienta pomocí zvedáku GH1

www.altech.cz

SCHODOLEZY
Schodolez je nejjednodušším řešením pro imobilní osoby - vozíčkáře, kteří potřebuji překonat schodišťovou bariéru.
Toto poměrně malé mobilní zařízení je naprosto nenáročné na obsluhu. Na jeho zvládnutí nemusí doprovodná osoba
disponovat velkou fyzickou sílou. U všech typů námi nabízených schodolezů je samozřejmostí stabilita a top kvalita
s důrazem na bezpečnost. V nabídce máme jak schodolezy pásové (vhodné pro jednoramenná i víceramenná přímá
schodiště), tak kolečkové (vhodné pro všechny typy schodišť včetně točitých). Tato zařízení máme skladem,
garantujeme tak velmi rychlé dodání.

PÁSOVÝ S OBSLUHOU

•

MOŽNOST UKOTVENÍ VŠECH TYPŮ MECHANICKÝCH VOZÍKŮ

Technické parametry SA -3

•

POUŽITELNÝ NA VĚTŠINĚ SCHODIŠŤ MIMO TOČITÁ

•

Nosnost: 160 kg

•

ROZLOŽENÝ LZE PŘEPRAVOVAT V AUTĚ

•

Hmotnost: 65 kg

•

ZKRÁCENÁ VERZE PRO ÚZKÉ SCHODIŠTĚ

•

Úhel schodů: max. 35°

•

Doba nabíjení: max. 8 hodin

•

Dojezd na jedno nabití: do 600 schodů

•

Indikátor LED pro jízdu do/ze schodů
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PÁSOVÝ PUBLIC
•

PRO MECHANICKÉ I ELEKTRICKÉ VOZÍKY,
KOČÁRKY, ČTYŘKOLKY, APOD.

•

VHODNÝ ZEJMÉNA DO VEŘEJNÝCH BUDOV

•

SNADNÁ OVLADATELNOST

Technické parametry
•

Nosnost: 200 kg

•

Hmotnost: 130 kg

•

Úhel schodů: max. 35°

•

Doba nabíjení: max. 8 hodin

•

Dojezd na jedno nabití: do 750 schodů

•

JAKO JEDINÝ NEVYŽADUJE ASISTENCI DALŠÍ OSOBY!

•

URČEN PRO AKTIVNÍ VOZÍČKÁŘE S DOBROU KONDICÍ

•

SOUČÁSTÍ JE SPECIÁLNĚ UPRAVENÝ MECHANICKÝ VOZÍK

•

POUŽITELNÝ NA VĚTŠINĚ SCHODIŠŤ MIMO TOČITÁ

•

MOBILITA – LZE PŘEPRAVOVAT V AUTĚ

SAMOOBSLUŽNÝ

Technické parametry
•

Nosnost: 110 kg

•

Hmotnost: 54 kg

•

Úhel schodů: max. 35°

•

Doba nabíjení: max. 8 hodin

•

Dojezd na jedno nabití: do 650 schodů

KOLEČKOVÝ - LIFTKAR
•

PRO VŠECHNY TYPY MECHANICKÝCH VOZÍKŮ

•

PRO KLASICKÁ I TOČITÁ SCHODIŠTÉ

•

SNADNÁ OVLADATELNOST A MANIPULACE

•

NASTAVITELNÁ RYCHLOST POHYBU

Technické parametry PT OUTDOOR
•

Nosnost: 120/150 kg

•

Hmotnost: 34,3 kg

•

Dojezd na jedno nabití: do 500 schodů

Technické parametry PT UNI
•

Nosnost: 130 /160 kg

•

Hmotnost: 27,6 kg

•

Dojezd na jedno nabití: do 500 schodů
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NÁJEZDOVÉ RAMPY
Nájezdové rampy slouží vozíčkářům k překonání menších výškových bariér, například několik schodů, obrubníků,
prahů, apod. V nabídce máme rampy: roštové a přenosné - lehké duralové rampy, nazývané i ližiny. Přenosné
nájezdové rampy si můžete vyzkoušet přímo u vás doma a sami tak posoudit, zda jsou pro Vaše účely vhodné, zdali
rampu zvládnete překonat bez větších potíží nebo raději zvolíte jiné zařízení.

ROŠTOVÉ RAMPY
Roštové rampy jsou velmi pevné a kvalitní konstrukce, vyrobeny z oceli a roštů s povrchem chráněným proti korozi.
Vhodné jak do interiérů, tak do exteriérů, vybaveny postranními madly. Tyto rampy poslouží nejenom vozíčkářům, ale
také pro kočárky nebo kola.
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LEHKÉ DURALOVÉ RAMPY
Jsou výborným pomocníkem pro překonávání malých výškových a schodišťových bariér nebo nájezdů do automobilů
s vozíkem či kočárkem. Díky nízké hmotnosti je jejich předností mobilita, přesto vynikají pevností a skladností.
Samozřejmostí je vysoká bezpečnost, jsou opatřeny protiskluzovým povrchem. V naší nabídce najdete několik typů
a než se finálně rozhodnete pro kterýkoli z nich, můžete využít nabídku předvedení přímo u vás doma !

PEVNÉ

ŠIROKÉ ZLAMOVACÍ

ZASOUVACÍ

SKLÁDACÍ

ŠIROKÉ SKLÁDACÍ

ŠIROKÉ PEVNÉ

ZASOUVACÍ SKLÁDACÍ
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BAZÉNOVÝ ZVEDÁK
Pořídili jste si bazén a Váš zdravotní stav se zhoršil natolik, že se do bazénu nedostanete? Všem imobilním pomůže náš
bazénový zvedák Delfín, který se vyznačuje jednoduchou obsluhou, využívá tlaku z vodovodního rozvodu a je vhodný
jak pro domácí použití, tak pro jakýkoli komerční bazén či wellness. Ocení ho jak vozíčkáři při všech vodních sportech
a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti.
Zvedák se obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel
pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku.
Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být zatížena hmotností do 110 kg. Na přání zákazníka je bazénový zvedák
dodáván s upínacím pásem pro dosažení maximální bezpečnosti a komfortu.

DELFÍN
•

VELMI JEDNODUCHÁ OBSLUHA

•

MOŽNOST VYUŽITÍ NA VÍCE MÍSTECH - MOBILITA

•

VYUŽÍVÁ TLAKU VODY Z VODOVODNÍHO ROZVODU

•

VYUŽITÍ: DOMÁCÍ I VEŘEJNÉ BAZÉNY, REHABILITAČNÍ
ZAŘÍZENÍ, AQUAPARKY, HOTELY, PENZIONY…

Technické parametry
•

Použití: soukromý i komerční bazén

•

Požadovaný tlak vody: 0,4 MPa

•

Nosnost: až 110 kg

•

Min. hloubka bazénu: 900 mm

•

Kotvení: zapuštěná patice, kotevní deska

•

Dopravní zdvih: 800-1000 mm
1020 mm (standard)
1220 mm
1600 mm
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PLOŠINA PRO LETADLOVÉ
SCHODY
Plošina pro letadlové schody je významným pomocníkem vozíčkářů a hůře chodících osob pro snadný přístup do
většiny typů letadel. Šikmá schodišťová plošina SP-IKAROS se instaluje přímo na sklopné schody.

SP-IKAROS
•

UNIKÁTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

•

KOMFORTNÍ OBSLUHA

•

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

•

VYUŽITÍ: LETIŠTĚ VYUŽÍVAJÍCÍ LETADLOVÉ SCHODY
DO DÉLKY 8 M A MAX. SKLONEM 43°

Technické parametry
•

Délka dráhy: do 8 m

•

Nosnost: až 300 kg

•

Rozměry podlahy: 780 x 800 mm

•

Dopravní zdvih: 1850-4200 mm

•

Min. šířka schodiště: 1200 mm

•

Úhel stoupání: 15-43°

•

Min. šířka uzavřené plošiny: 300 mm

•

Rychlost jízdy plošiny: 0,1 m/s

•

Pohon: hydraulický řetězový, součástí speciálně upravených
stavitelných schodů
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Ryze česká výrobní společnost
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 pomůcek pro imobilní osoby. Vlastní výrobu těchto produktů
rozšiřujeme o dovoz zahraničních výrobků. Nabízíme kompletní řešení bezbariérového přístupu: šikmé zvedací plošiny,
svislé zdvihací plošiny, schodišťové sedačky, nájezdové rampy, stropní zvedací systémy, schodolezy, bazénové zvedáky
a také plošiny pro letadlové schody.

Řešení na míru – vyřešíme i zdánlivě neřešitelné
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.

Servis
Za kvalitou našich výrobků si stojíme. Ale když se objeví jakýkoli problém, na nás se můžete vždycky spolehnout. Ať už
jde o servis záruční či pozáruční, nebo jenom potřebujete poradit, náš vysoce kvalifikovaný tým servisních techniků je
Vám k dispozici a udělá vše pro Vaší maximální spokojenost.
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Proč ALTECH ?

Největší český výrobce s tradicí
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

PRAHA

centrála a výroba
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Jediné předváděcí centrum svého druhu v ČR, kde si lze veškeré pomůcky vyzkoušet na reálném schodišti!

VÝZNAMNÉ INSTALACE NAŠICH PLOŠIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národní divadlo, Praha
Pražský hrad, Praha
Muzeum Madame Tussauds, Londýn, Velká Británie
Solný důl, Wieliczka, Polsko
Stadion Grand Prix, Macao, Čína
Metro, Rio de Janeiro, Brazílie
Dějiště Olympijských her, Soči , Rusko
Jižní Evropské Observatorium (5000 n.m.), Atacama, Čile
Hotel Ramada, Dubaj, Spojené arabské emiráty
Mauzoleum Nestora Kirchnera, Argentina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oxfordská univerzita, Oxford, Velká Británie
Alhambra, Granada, Španělsko
Katakomby, Jeruzalém, Izrael
Ministerstvo vědy a techniky , Bangkok, Thajsko
Pantheon, Paříž, Francie
Čínský pavilon, World EXPO 2010, Shanghai, Čína
The Peak, Hong Kong
Kuwait Towers, Kuwait City, Kuvajt
Radnice Zürich, Švýcarsko
Katalánský parlament, Barcelona, Španělsko

•
•

Hundertwasser Art Center, Nový Zéland
Evropská rada, Brusel, Belgie

•
•

Národní Museum, Bělehrad, Srbsko
Zemědělská univerzita, Athény, Řecko

Ve všech koutech světa od roku 1992

VOLEJTE ZDARMA
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ALTECH, spol. s r.o.
Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště

www.altech.cz

Tel : 572 420 515
Fax : 572 420 590
Email: altech@altech.cz

