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s m a x i m á l n y m v y u ž i t í m p r i e sto r u šac h t y

O nás
Firma VAKO servis bola založená ako živnosť v roku 1991. V dobe vzniku sme sa venovali
opravám, údržbe, odborným prehliadkam a odborným skúškam výťahov.
Postupom času, zmenou strategického zámeru firmy, vznikla nová spoločnosť v roku 2003
- VAKO SERVIS s.r.o. Za toto obdobie sme získali bohaté skúsenosti a odbornú kvalifikáciu
v oblasti komplexného servisu výťahov, ktorý zahŕňa montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu,
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.
V danej oblasti sme v roku 2005 zaviedli a používame systém manažérstva kvality EN ISO
9001:2008. Certifikát, ktorý garantuje plnenie úkonov podľa štandardných noriem, sme
získali od spoločnosti DQS Cert s.r.o., Česká republika. Dodržiavanie týchto noriem zaručuje súlad s celosvetovo uznávanými a platnými normami v oblasti systému manažérstva kvality
v našom odvetví.

Hlavné činnosti
Medzi naše hlavné služby patria najmä:
• montáž výťahov a výťahovej techniky
• modernizácie a rekonštrukcie výťahov a výťahovej techniky
• vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v zmysle STN 27 4002
• pravidelný servis výťahovej techniky - údržba, opravy, mazanie a odstraňovanie
poruchových stavov
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MODERNIZÁCIE
Nový pohon a strojovňa výťahu sú prvým krokom
v riešení modernizácie Vášho výťahového zariadenia.
Základným prvkom je výmena starých komponentov
za nové certifikované zariadenia.
Modernizácia je členená do dvoch etáp
1. etapa – výmena kompletného riadenia v strojovni výťahu za
mikroprocesorové s frekvenčným riadením.

2. etapa – pohon, laná, vodidla kabíny a protiváhy, kabína
a zariadenie výťahovej šachty, protiváha, šachtové dvere atď.

Výťahová šachta
Demontujeme v nej kompletnú pôvodnú elektroinštaláciu,
ktorú nahradíme novou konektorovou káblovou inštaláciou
s príslušenstvom – inštalačná krabica v strede šachty, inštalačná krabica na strope kabíny, panel do priehlbne šachty,
tlačidlo STOP a osvetlenie.

Doba medzi prvou a druhou etapou by nemala prekročiť
dva roky.

Signálne a riadiace moduly
a ďalšia výbava výťahu:
ovládač kabínovej voľby s potvrdením voľby, núdzovým osvetlením, zobrazovačom polohy LCD displej, 87 x 115 mm, núdzové
osvetlenie, dorozumievacie zariadenie GSM, tlačidlo núdzového signálu, tlačidlom STOP, prevedenie antikoro, stanicové
voľby s potvrdením voľby a zobrazovačom polohy v každej stanici, akustický signál príjazdu kabíny do stanice.

Máte záujem modernizovať Váš starý výťah?
Navštívte naše priestory,
kde máme vystavenú funkčnú repliku
nového výťahu.
Veľmi radi Vám zodpovieme
všetky Vaše otázky a navrhneme
najlepšie riešenie pre konkrétny objekt.
Ponúkame Vám bezplatnú prehliadku
Vášho výťahu revíznym technikom
našej spoločnosti, spracovanie konkrétnej
cenovej ponuky, v ktorej stanovíme cenu
a presne špecifikujeme všetky služby,
ktoré za Vás zaistíme v prípade realizácie.

Výhodou je, že:
• nemusíte okamžite vyhodiť pôvodný výťah, ale zmenou riadiaceho systému môžete zvýšiť bezpečnosť, komfort a úsporu elektrickej energie,
• môžete zefektívniť prevádzku výťahov spojením do spoločného riadenia, a tým zamedziť privolania viacerých výťahov
naraz,
• štandardom je zber smerom dolu, sledovanie plne zaťaženej kabíny i preťaženej kabíny a iné.

Príďte sa presvedčiť na nami realizované
zákazky na konkrétne obytné domy.
Podáme Vám odborný výklad
a technickú pomoc.
Ponúkame zaujímavé financovanie
na modernizácie výťahov.
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rekonštrukcie
a nové výťahy
Výťahovú kabínu je možné vybaviť modernými a estetickými riešeniami, ktoré jej
pridajú na funkčnosti a samozrejme na vzhľade, napr.:
• antikorové prevedenie kabíny v štandarde,

• tenzometrické váženie zaťaženia kabíny,

• nová podlaha s protišmykovým povrchom,

• zrkadlá,

• automatické dvere s frekvenčnou reguláciou
dobehu,

• madlá,

• dizajnové šachtové dvere aj panoramatické
celopresklené,

• príprava na magnetické snímače a DEK systémy,

• kabínové tablo v prevedení antivandal
s presvetleným ovládačom staníc,
dverí a núdzového signálu,

• doplnky vnútorného interiéru podľa požiadavie
zákazníka a mnohé iné.

• integrácia telefónu GSM do tabla
na privolanie obsluhy v prípade uviaznutia
osôb, núdzové svetlo,

• doplnky v antikrovom prevedení,
• príprava na kamerový systém,

Výhody:
• realizácia výťahov do pôvodných šácht,
murovaných aj konštrukcií, s maximálnym využitím
priestoru šachty,
• ku každému výťahu je vypracovaný statický posudok
s projektovou dokumentáciou,
• špeciálna záruka na bezprevodové stroje
ZIEHL-ABEGG je 7 rokov bez obmedzenia,
• garantovaná záruka na rekonštruované výťahy
je 5 rokov bez obmedzenia,
• úspora elektrickej energie 50 % oproti
pôvodnému stavu,
• certifikát energetickej úspornosti triedy A,

Objavte nový priestor vo Vašom dome
Všetky výťahy realizujeme na kľúč a na mieru
– s maximálnym využitím priestoru šachty.

• odstránenie hlučnosti výťahového zariadenia,
• výrazný pocit komfortu a bezpečia,
• bezporuchovosť.

Každému klientovi poskytneme plnohodnotné riešenie,
ktoré splní všetky požiadavky na bezpečnosť, funkčnosť,
kvalitu a komfort.
Úplne odstráni hrozbu bezpečnostných rizík výťahov
postavených pred rokom 1990
(podľa EN STN 81-80 a EN 81-1+A3).

• digitálne ukazovatele pohybu výťahu
a poschodí, LCD obsahujúci všetky dôležité
informácie,
• úsporné osvetlenia LED s integrovaným
núdzovým osvetlením,
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