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CENNIK UŻYWANYCH SCHODOŁAZÓW
MODELE: 

Scalamobil

S-MAX

C-MAX:

Sherpa

Ceny nie obejmują szkolenia z obsługi urz
 

Schodołazy – mobilnie i wygodnie:

Schodołazy kroczące likwidują bariery architektoniczne nie ingerując w 

przestrzeń. Jest to sprzęt mobilny, który w łatwy i wygodny sposób możemy zabrać ze sobą i 

przewieźć samochodem w dowolne miejsce. Wybierając schodołaz kroczący stajemy się 

posiadaczem naprawdę uniwersalnego urządzenia, które zostało zaproje

transportu osób na wózkach inwalidzkich poruszającym się po wszystkich rodzajach schodów 

bez względu czy są one strome, wąskie, proste, czy zabiegowe. 

wysokość schodków nie przekraczała 19 centymetrów. 

wózkiem, bądź krzesełkiem. Urządzenia spełniają wszelkie wymagane normy europejskie i 

posiadają certyfikat CE. 

 

Wyposażenie standardowe: 
Schodołazy są dostarczane w komplecie ze specjalnym fotelikiem lub wózkiem inwalidzkim

(Modele C-MAX i Sherpa występują jedynie z fotelikami.

podpięcia do tych urządzeń wózków inwalidzkich) 

instrukcję w języku polskim, a także deklarację zgodności CE.

 
 

Więcej informacji o tych urządzeniach

http://www.windy-schodowe.pl/oferta/schodolazy

Windy Schodowe - urządzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych
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CENNIK UŻYWANYCH SCHODOŁAZÓW

Scalamobil: S20 – 2650 PLN/ brutto – gwarancja 6 miesięczna
S25 – 3450 PLN/ brutto – gwarancja 6 miesięczna
S27 – 3550 PLN/ brutto – gwarancja 6 miesięczna

MAX: 

MAX: 

5200 PLN/ brutto – gwarancja 12 miesięczna
5200 PLN/ brutto – gwarancja 12 miesięczna

Sherpa: 6800 PLN/ brutto – gwarancja 12 miesięczna

 szkolenia z obsługi urządzenia i ewentualnych kosztów transportu.

mobilnie i wygodnie: 

Schodołazy kroczące likwidują bariery architektoniczne nie ingerując w 

est to sprzęt mobilny, który w łatwy i wygodny sposób możemy zabrać ze sobą i 

przewieźć samochodem w dowolne miejsce. Wybierając schodołaz kroczący stajemy się 

posiadaczem naprawdę uniwersalnego urządzenia, które zostało zaproje

transportu osób na wózkach inwalidzkich poruszającym się po wszystkich rodzajach schodów 

bez względu czy są one strome, wąskie, proste, czy zabiegowe. Należy jednak pamiętać, aby 

wysokość schodków nie przekraczała 19 centymetrów. Schodołazy wyst

wózkiem, bądź krzesełkiem. Urządzenia spełniają wszelkie wymagane normy europejskie i 

 

w komplecie ze specjalnym fotelikiem lub wózkiem inwalidzkim

występują jedynie z fotelikami. Producent nie przewidział możliwości 

podpięcia do tych urządzeń wózków inwalidzkich) . Posiada w komplecie ładowarkę oraz 

instrukcję w języku polskim, a także deklarację zgodności CE. 

o tych urządzeniach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

schodowe.pl/oferta/schodolazy-do-likwidacji-barier

dzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych 
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CENNIK UŻYWANYCH SCHODOŁAZÓW 

gwarancja 6 miesięczna 
gwarancja 6 miesięczna 
gwarancja 6 miesięczna 

gwarancja 12 miesięczna 
miesięczna 

gwarancja 12 miesięczna 

dzenia i ewentualnych kosztów transportu. 

Schodołazy kroczące likwidują bariery architektoniczne nie ingerując w otaczającą nas 

est to sprzęt mobilny, który w łatwy i wygodny sposób możemy zabrać ze sobą i 

przewieźć samochodem w dowolne miejsce. Wybierając schodołaz kroczący stajemy się 

posiadaczem naprawdę uniwersalnego urządzenia, które zostało zaprojektowane do 

transportu osób na wózkach inwalidzkich poruszającym się po wszystkich rodzajach schodów 

Należy jednak pamiętać, aby 

Schodołazy występują opcjonalnie z 

wózkiem, bądź krzesełkiem. Urządzenia spełniają wszelkie wymagane normy europejskie i 

w komplecie ze specjalnym fotelikiem lub wózkiem inwalidzkim 

roducent nie przewidział możliwości 

. Posiada w komplecie ładowarkę oraz 

znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 

barier-architektonicznych 



Windy Schodowe - urządzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych 
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www.windy-schodowe.pl 
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Przykładowy film pokazujący działanie tego urządzenia znajdą Państwo na stronie: 

http://www.youtube.com/watch?v=x1vLjqwc4Fs 
 
Przykładowe zdjęcia schodołazów: 
 

Scalamobil S27 

 
 

 
S-MAX 
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Sherpa 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Z poważaniem 

Grzegorz Krzemiński 

tel.: +48 606 248 022 

www.windy-schodowe.pl 
 

g.krzeminski@windy-schodowe 


