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Firma Windy Schodowe zajmuje się dystrybucją oraz montażem i serwisem urządzeń
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Naszymi hasłami przewodnimi są: „Dom bez
barier” oraz „Ułatwiamy Twoje Życie”. Skąd wzięły się te hasła? Otóż wynikają one
z misji, zgodnie z którą staramy się prowadzić naszą firmę. Po wnikliwej analizie
polskiego rynku oferującego urządzenia dla osób niepełnosprawnych okazało się,
że nie ma niestety w Polsce urządzeń pomagających przełamywać bariery architekto-
niczne w cenie dostępnej dla przeciętnego Kowalskiego. Stwierdziliśmy, że jako
młoda, istniejąca od niecałego roku firma mamy szansę na wprowadzenie tego typu
urządzeń w bardziej konkurencyjnych cenach. Dzięki dobrej współpracy z producen-
tami urządzeń do niwelowania barier architektonicznych z całej Europy udało się
nam zrealizować ten cel. Wszystkie urządzenia znajdujące się w naszej ofercie posia-
dają odpowiednie certyfikaty, atesty oraz dokumenty potwierdzające zgodność
z odpowiednimi normami UE.

KRZESEŁKA SCHODOWE
W naszej ofercie znajdą Państwo krzesła schodowe, które mogą być montowane
na schodach prostych lub zakręconych, umiejscowionych zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz budynku. Posiadamy również używane krzesła schodowe, które możemy
zaoferować na naprawdę świetnych warunkach. Krzesełko schodowe jest idealnym
rozwiązaniem dla osób starszych oraz mających problem z poruszaniem się. Jest to
jeden z najszybszych i najtańszych sposobów jeżeli chodzi o usunięcie bariery archi-
tektonicznej. Jego instalacja jest bardzo prosta, gdyż polega na zamontowaniu do
ściany lub stopni schodów szyny, po której porusza się krzesełko. Takie urządzenie
może być instalowane do schodów o różnym kącie nachylenia. Krzesło schodowe jest
zasilane za pomocą silnika prądu stałego z akumulatora 24 V. Ze względu na to,
iż jego siedzisko jest składane, do zamontowania nie potrzeba szerokich schodów,
a ponadto nie przeszkadza ono w ich normalnym użytkowaniu. Podczas jazdy siedzi-
sko jest zablokowane w jednym położeniu, podnóżek i pasy bezpieczeństwa pod-
noszą komfort i bezpieczeństwo jazdy. Należy dodać, iż sterowanie krzesełkiem może
się odbywać w dwojaki sposób: albo zdalnie za pomocą pilota, albo za pomocą prze-
łącznika, który umożliwia sterowanie krzesełkiem nawet osobom z niewielkimi
dysfunkcjami ruchu rąk. Maksymalne obciążenie krzesła to z reguły około 130 kg.
Krzesła schodowe posiadają funkcje łagodnego startu i zatrzymania się oraz są zaopa-
trzone w zestaw czujników, które wykrywają przeszkody mogące znaleźć na scho-
dach. W naszej ofercie znajdą Państwo krzesła schodowe holenderskiej firmy Otolift
– jest to całkowita nowość na polskim rynku, zdecydowanie bardziej atrakcyjna od
konkurencji. Windy krzesełkowe firmy Otolift są niebywale proste w konstrukcji oraz
użytkowaniu, a jednocześnie bardzo atrakcyjne wizualnie oraz bardzo bezpieczne.
Używane krzesła schodowe dostarcza nam angielska firma Acorn, która posiada
bogate, wieloletnie doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń. Wszystkie
używane krzesła jakie znajdują się w naszej ofercie zostały zdemontowane i dokład-
nie sprawdzone przez inżynierów firmy Acorn. Urządzenia są w 100% sprawne
i posiadają gwarancję, a siedzisko jest wymienione na zupełnie nowe.

PLATFORMY SCHODOWE (DO PRZEWOZU OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH)
Innym typem urządzenia, które ułatwia pokonywanie schodów jest platforma
schodowa. Ten typ urządzenia jest skierowany do osób niepełnosprawnych porusza-
jących się na wózku inwalidzkim. Platforma jest szczególnie często montowana
w budynkach użyteczności publicznej, które muszą spełniać warunki określone w prze-
pisach prawnych na temat przystosowania takich budynków dla osób niepełnospraw-
nych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować platformę schodową
w domu jednorodzinnym czy też firmie.  Platformy schodowe posiadają o wiele więk-
szy udźwig niż krzesła schodowe, który z reguły wynosi około 230-300 kg. Sterowa-
nia nimi odbywa się przy pomocy panelu sterowania lub zdalnie za pomocą pilota.
Zabezpieczeniem dla osoby na wózku są opuszczane na czas jazdy specjalne barierki.
Opcją dodatkową do platformy może być rozkładane siedzisko, które umożliwia uży-
wanie platformy także przez osoby, które nie poruszają się na wózku. Dodatkowe
parametry takie jak rodzaj napędu, czy maksymalny kąt nachylenia toru jazdy zależą

WINDY SCHODOWE

Krzesełko schodowe  JADE firmy Otolift

Krzesełko schodowe  firmy AcornKrzesełko schodowe  firmy Acorn

Platforma schodowa PLG7 firmy Ascendor

Platforma schodowa na torze krzywoliniowym PLK8

firmy Ascendor

Platforma schodowa na torze krzywoliniowym PLK8

firmy Ascendor



9

od warunków technicznych pomieszczenia oraz od konkretnego modelu jaki chce-
my zamontować. Standardowo platformy posiadają czołowy najazd po specjalnych
rampach, które po złożeniu stanowią kolejne zabezpieczenie dla użytkownika.
Możliwe jest zrobienie najazdu z boku platformy (jest to stosowane wówczas,
kiedy przed schodami nie ma wystarczającej ilości miejsca) podobnie jak zrobie-
nie platformy o dowolnych wymiarach. W swojej ofercie posiadamy platformy
austriackiej firmy Ascendor, na szynie prostej PLG7 i na szynie krzywoliniowej
PLK8. Urządzenia produkowane przez firmę Ascendor wyróżniają się wśród
konkurencji bardzo nowoczesnym stylem, oferując przy tym bardzo duży komfort
oraz poziom bezpieczeństwa dla użytkownika.
Sposób działania platformy mogą Państwo zobaczyć na naszym nagraniu video, które
zamieściliśmy w serwisie Youtube – proszę szukać pod hasłem „platforma PLK8”.
Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy urządzenia firmy Vimec – platformy
schodowe do montowania na schodach prostych – model V64 oraz na schodach
kręconych – model V65.

PODNOŚNIKI PIONOWE O MAŁEJ I DUŻEJ WYSOKOŚCI PODNOSZENIA
Gdy osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim ma do pokonania
więcej kondygnacji lub musi się poruszać z osobą towarzyszącą warto zastanowić się
nad instalacją windy, czyli podnośnika pionowego. Jest to rozwiązanie bardzo
wygodne, lecz wymaga największych nakładów finansowych, jak i możliwości
adaptacji. Dodatkowo należy pamiętać, że montaż takiego urządzenie jest ściśle
określony przepisami prawa budowlanego. Dodatkowym wymogiem jest, aby
powyższe urządzenia (przede wszystkim te używane w budynkach użyteczności pu-
blicznej) zasilane były z oddzielnej linii zasilającej, a także posiadały odpowiednie
zabezpieczenie na wypadek braku energii elektrycznej.
W tym obszarze możemy zaoferować podnośniki firmy Vimec oraz nieznanej jeszcze
na polskim rynku firmy VipalSpa, która wytwarza świetnej jakości podnośniki o dużej
wysokości podnoszenia (wysokość podnoszenia powyżej 3 metrów). Podnośniki
pionowe mogą być montowane na tzw. konstrukcji samonośnej lub w specjalnie
zbudowanym szybie. Udźwig tego typu platform jest z reguły znacznie większy niż
wcześniej opisanych urządzeń i wynosi około 400-500 kg, a wysokość podnosze-
nia może sięgać nawet kilkunastu metrów. Podnośniki pionowe muszą często
posiadać podszybie oraz nadszybie. Mogą być również montowane wewnątrz
budynków jak i na zewnątrz.

SCHODOŁAZY
W przypadku problemu z miejscem do zamontowania krzesła lub platformy, lub
gdy osoba niepełnosprawna będzie sporadycznie korzystała z pomieszczeń niedo-
stępnych dla niej, idealnym rozwiązaniem staje się schodołaz. Jest to urządzenie,
które nie musi być na stałe zamontowane do schodów i może być używane tylko
wówczas, kiedy jest to niezbędne. Schodołaz jest bardzo prosty w obsłudze, a przy
tym bezpieczny oraz wygodny. Posiada on swój własny napęd, jednak do jego
obsługi konieczna jest pomoc innej osoby. W swojej ofercie posiadamy schodołazy
firmy Vimec, która posiada duże doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń.

Na zakończenie niniejszej prezentacji zapraszamy Państwa serdecznie na naszą
stronę internetową www.windy-schodowe.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie
urządzenia, o których była mowa powyżej. Jednocześnie zapewniamy Państwa,
iż nieustannie pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty, tak aby dać Państwu
jak największe możliwości wyboru.
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