
ŘEŠENÍ PRO PANELOVÉ DOMY  
BEZ VÝTAHU 

 

 

 

Firma CENOK – výtahy ve spolupráci s LIFT COMPONENTS Vám 
s hrdostí představuje instalaci výtahu do panelového domu 
typu G57, kde doposud výtah nebyl. Výtahová šachta sloužila 
pouze ke vstupu na střechu.  
 
 
 

 
 

NOSNOST: 400 KG        ROZMĚR KABINY: 800 x 1300 mm 
 
 
 

VÝHODY INSTALACE 
 Usnadní přístup k bytům ( starší či imobilní osoby )  
 Zvýšení hodnoty bytů i domu 
 Převoz nákladů a břemen ( nákup, kočárek … ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bytový dům Majakovského 2092/16, 2093/18, 2094/20, 2095/22, Karviná – Mizerov 
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                 Přemyslovců 13,
                 Mob: +420 725
                 E-mail: cenok@cenokvytahy.cz
                                                

                 WWW.CENOKVYTAHY.CZ

                                                                                                                             
                                                           

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk

 Vlastní zkušební věž
  Švýcarská technologie výroby
 Oceňovaný LC design 
 Česká firma se 100% českým kapitálem, 20 let zkušenostní

Přemyslovců 13, Ostrava – Mariánské Hory
725 462 030, +420

cenok@cenokvytahy.cz

WWW.CENOKVYTAHY.CZ

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                        

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk

Vlastní zkušební věž – testování maxímální kompatibiliti: Motor
technologie výroby

Oceňovaný LC design – vlastní SHOW ROOM pro zákazníky, 6 řad výtahových kabi
Česká firma se 100% českým kapitálem, 20 let zkušenostní

Mariánské Hory
030, +420 606 905 095 

cenok@cenokvytahy.cz          

WWW.CENOKVYTAHY.CZ

                                                                                                                             
                                                                                                                             

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk
Za obchodní oddělení: Milan Kocurek, Ing. Petr Kolda

testování maxímální kompatibiliti: Motor
technologie výroby  

vlastní SHOW ROOM pro zákazníky, 6 řad výtahových kabi
Česká firma se 100% českým kapitálem, 20 let zkušenostní

Mariánské Hory 
 

WWW.CENOKVYTAHY.CZ                            

                                                                                                                             
                                                                                                                             

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk
Za obchodní oddělení: Milan Kocurek, Ing. Petr Kolda

 Komplexní z
 Individuální přístup k
 Energeticky náročnost systému třídy A 
 100% garance původu všech komponentů z EU 

testování maxímální kompatibiliti: Motor

vlastní SHOW ROOM pro zákazníky, 6 řad výtahových kabi
Česká firma se 100% českým kapitálem, 20 let zkušenostní 

VYJÁDŘENÍ ZÁKAZNÍKA:
Firma CENOK 
provedla na klíč prvotní instalaci výtahů do 
nevyužitých šachet. Šachty byly stavebně 
upraveny pro instalaci výtahů při zachování 
výlezů na střechu. Vzhledem k
kvality práce, profesionálnímu jednání, 
nadstandardnímu designu 
komunikaci se zástupci společnosti CENOK 
výtahy, a.s. doporučujeme spolupráci 
s touto společností i ostatním. Samotná 
realizace proběhla hladce, odborně a 
v termínu. Děkujeme.
 
 
 
Richar Kuchel 
 

                                    

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk
Za obchodní oddělení: Milan Kocurek, Ing. Petr Kolda

Komplexní záruční i pozáruční 
Individuální přístup k
Energeticky náročnost systému třídy A 
100% garance původu všech komponentů z EU 

testování maxímální kompatibiliti: Motor-Poziční systém

vlastní SHOW ROOM pro zákazníky, 6 řad výtahových kabi

VYJÁDŘENÍ ZÁKAZNÍKA:
Firma CENOK – výtahy, 
provedla na klíč prvotní instalaci výtahů do 
nevyužitých šachet. Šachty byly stavebně 
upraveny pro instalaci výtahů při zachování 
výlezů na střechu. Vzhledem k
kvality práce, profesionálnímu jednání, 
nadstandardnímu designu 
komunikaci se zástupci společnosti CENOK 
výtahy, a.s. doporučujeme spolupráci 

touto společností i ostatním. Samotná 
realizace proběhla hladce, odborně a 

termínu. Děkujeme.

Richar Kuchel – předseda družstva

         WWW.LIFTCOMPONENTS.CZ

                                                                       
                                                                                                                             

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk
Za obchodní oddělení: Milan Kocurek, Ing. Petr Kolda

áruční i pozáruční SERVIS výtahů dle ČSN 27 
Individuální přístup k zákazníkům 
Energeticky náročnost systému třídy A 
100% garance původu všech komponentů z EU 

Poziční systém-Řízení výtahů

vlastní SHOW ROOM pro zákazníky, 6 řad výtahových kabin 

VYJÁDŘENÍ ZÁKAZNÍKA: 
výtahy, a.s. v našem domě 

provedla na klíč prvotní instalaci výtahů do 
nevyužitých šachet. Šachty byly stavebně 
upraveny pro instalaci výtahů při zachování 
výlezů na střechu. Vzhledem k vysoké úrovni 
kvality práce, profesionálnímu jednání, 
nadstandardnímu designu kabin a dobré 
komunikaci se zástupci společnosti CENOK 
výtahy, a.s. doporučujeme spolupráci 

touto společností i ostatním. Samotná 
realizace proběhla hladce, odborně a 

termínu. Děkujeme. 

předseda družstva 

WWW.LIFTCOMPONENTS.CZ

                                                                        

                                                                                                                                           Na novém poli 383/3, Karviná 

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídk
Za obchodní oddělení: Milan Kocurek, Ing. Petr Kolda 

SERVIS výtahů dle ČSN 27 
zákazníkům – nadstandartní 

Energeticky náročnost systému třídy A  
100% garance původu všech komponentů z EU  

Řízení výtahů 

našem domě 
provedla na klíč prvotní instalaci výtahů do 
nevyužitých šachet. Šachty byly stavebně 
upraveny pro instalaci výtahů při zachování 

vysoké úrovni 
kvality práce, profesionálnímu jednání, 

kabin a dobré 
komunikaci se zástupci společnosti CENOK – 
výtahy, a.s. doporučujeme spolupráci 

touto společností i ostatním. Samotná 
realizace proběhla hladce, odborně a 

 

WWW.LIFTCOMPONENTS.CZ

Na novém poli 383/3, Karviná 

Kontaktujte nás, tento typ výtahu Vám rádi přestavíme, domluvíme prohlídku SHOWROOMu. 
 

SERVIS výtahů dle ČSN 27 4002 a ČSN 
nadstandartní technologické 

  

WWW.LIFTCOMPONENTS.CZ                 

Na novém poli 383/3, Karviná – Staré Město

u SHOWROOMu.  

4002 a ČSN 27 4007 

technologické řešení i design kabin

                 

Staré Město 

i design kabin 


