
Otolift Two
Winda na schody na dwóch szynach

Dla Shiro lift
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100% Otolift
Otolift Parallel to w 100% produkt 
Otolift. Zaprojektowany, 
wyprodukowanyi zainstalowany przez 
nas i naszą ogólnoświatową sieć 
dealerów.

Otolift
Over the years

Otolift; założona w 1891 roku, a 
producentem krzesełek schodowych 
jest od ponad 45 lat. Przez lata niegdyś 
mała fabryka Otolift stała się jednym z 
najbardziej innowacyjnych dostawców 
wind schodowych na świecie.

Jako firma rodzinna, Otolift oferuje 
opiekę którą nie zawsze otrzymujesz 
od innych firm. Ten konkretny element 
dodatkowej wiary jest dokładnie tym, 
czego szukasz przy zakupie krzesełka 
schodowego.

Firma rodzinna od 1891
Otolift;  założona w 1891 roku, został producent 
krzeseł schodowych 
ponad 45 lat temu.

15,000 m2 factory
Z biegiem lat Otolift ogromnie się 
rozrósł, a obecnie ma ponad 15 
000 m² naszej własnej fabryki.



Instalowane
co 9,5 minuty
W dni robocze nowy Otolift 
instalowany jest gdzieś na 
świecie co 9,5 minuty.

Pracownicy
W Otolift pracuje ponad 500 
osób.

160,000 Wind na 
schody 
Na całym świecie zainstalowano 
ponad 160 000 wind schodowych.

Aktywny w 26 
krajach
Firma powstała w Holandii i jest 
obecnie reprezentowana w 26 
krajach.

Najnowsze wydarzenia
z czego jesteśmy dumni!

2011

2011

2014

2015

2015

2016

Nagroda Red Dot Design
Otolift został nagrodzony nagrodą Red Dot.  Otolift 
trafił do grona firm takich jak BMW i Apple.

Uruchomienie Otolift Air
Otolift Air to winda schodowa z najcieńszą 
pojedynczą 
szyną na świecie.

No. 1 w grupie
Została wybrana przez jury konkursu National 
Business Success Award jako najlepsza firma w 
sektorze wind 
schodowych w Holandii..

10 najlepszych przedsiębiorstw 
roku
10 najlepszych firm roku w rankingu w Holandii. 
Wybrane przez jury NBSA.

Nr 1 w branży
Już po raz drugi z rzędu jury National Business 
Success Award wybrało nas jako najlepszą firmę w 
sektorze wind 
schodowych w Holandii.

Uruchomienie Otolift Modul-Air
Nowa rewolucyjna winda schodowa.
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Zalety Otolift Two
• Dostęp do schodów pozostaje swobodny dla

innych użytkowników
• Niezwykle solidna konstrukcja
• Pasuje do każdego wnętrza
• Możliwe krótkie skręty, minimalne straty

przestrzeni
• Bardzo cienki profil szyny

Złożony zajmuje mało miejsca Wąskie zakręty 
minimalizuje 
zajmowaną przestrzeń

Otolift Two
Winda na schody 
na dwóch sprytnych szynach

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest
że Otolift Two zajmuje mało miejsca.
Winda schodowa jest kompaktowa
ale nadal bardzo dobrze zaprojektowana.
Otolift Two to podnośnik schodowy, 
z którego można być dumnym.
Jego subtelny i współczesny design
doskonale komponuje się z każdym wnętrzem.
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Otolift Two
Chodzenie po schodach 
jest możliwe

Projektując Otolift Two zrobiliśmy wszystko aby 
zajmowało jak najmniej miejsca.

Rezultat: Wąskie szyny mogą być montowane 
blisko ściany. Fotelik jest kompaktowy jako to 
tylko możliwe.

Po zamontowaniu krzesełka pozostaje 
przestrzeń dla innych użytkowników schodów
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Otolift Two
Zakręty

Otolift Two wyróżnia się bardzo cienkimi rurkami. 
Co więcej, te cienkie rurki są zamontowane 
całkiem blisko ściany lub poręczy, w związku z 
czym szyna ładnie wtapia się w wnętrze, więc 
trudno ją zauważyć.

Czy masz wąskie schody? Wtedy będziesz mile 
zaskoczony, gdy odkryjesz, jak Otolift biegnie 
wzdłuż krzywej zewnętrznej lub wewnętrznej 
krzywej. Szyna jest solidna i dobrze 
skonstruowana, dzięki czemu możesz poruszać 
się po schodach, czując się bezpiecznie za 
każdym razem.



11



12

Szyna wysówanaOtolift Two
Sprytne rozwiązania

Otolift Two oferuje szereg inteligentnych 
rozwiązań. W górnej części schodów siedzisko 
można obracać ręcznie lub automatycznie (w 
zależności od modelu). Otolift Two dostępny jest 
również z elektrycznie składanym podnóżkiem dla 
jeszcze większej wygody.

Otolift Two oferuje rozwiązania dopasowane do 
Twojego domu. Na przykład może być mało 
miejsca przed schodami. W takim przypadku 
można wybrać wysuwaną szynę. Oczywiście Twój 
Otolift może być również wyposażony w kolana 
do parkowania na górze
lub na dole schodów.

 Szyna złożona

Szyna rozłożona
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Krok 1
Przywołujesz krzesło w swoją 

stronę, korzystając z 
kontrolera bezprzewodowego.

Krok 2
Rozkładasz krzesło lekko i łatwo

Krok 3
Usiądź wygodnie 

na windzie

Otolift Two
Innowacyjność i łatwość użytkowania

Twój Otolift został zaprojektowany dla wygody. 
Użytkowanie jest dość intuicyjne i naturalne
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Krok 4
Przesuń joystik i krzesełko 

ruszy cicho i płynnie

Krok 5
Prowadź krzesło do końca aż 

samo stanie na przysatnku
Krok 6

Na górze schodów przekręć 
siedzisko i zejdź bezpiecznie
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Bezpieczeństwo
Krzesełko jeździ na baterie

Użyteczność
Winda schodowa wyposażona jest 

w dźwignie umożliwiające łatwe 
składanie i rozkładanie podnóżka. 

Możesz wybrać wersję 
automatyczną zamiast ręcznej.

Bezpieczeństwo
Pas jest łatwy w użyciu 

jedną ręką

Otolift Two
Intuicyjne użytkowanie
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Poręczne
Siedzenie może się obracać, 
tworząc bezpieczne zejście. 

Możesz wybrać wersję 
automatyczną zamiast

ręczny.

Bezpieczeństwo
Winda schodowa zatrzyma się 

automatycznie po wykryciu 
oporu, dzięki czemu jest 

bezpieczna dla dłoni, stóp lub 
innych przeszkód.

Wygoda
Siedzisko się chowa 

zmniejszając zajmowaną 
przestrzeń
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Siedzisko i oparcie

Materiał

Grey Cream Red Brown

Eco skóra

Hazelnut Pearl white Blue Black

Skóra

Taupe Chestnut

Otolift Two
Wybór materiału i koloru

Kolor szyny

Biały krem
RAL 9001 

jasno szary
RAL 7035

Brązowy
RAL 8025Colours for representation only. Due to printing, colours cannot be guaranteed. Actual colours may differ from brochure.
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Otolift Two
Dodatki

Dzieci
Jeśli winda dziecięca jest używana przez dzieci, najważniejsza jest jedna 

rzecz: bezpieczeństwo. Otolift zapewnia, że   schodki używane przez dzieci 
spełniają najwyższe wymagania. Dla dzieci w każdym wieku istnieje idealny 

Otolift, oparty na jednym z naszych modeli. Winda schodowa jest 
wyposażona w indywidualne sterowanie dla rodziców. Wymiarowanie 

siedzenia zostanie dostosowane do wieku.

Cała automatyczna
Otolift Two może być wyposażony we wszystkie dodatkowe 

udogodnienia. Możesz składać i rozkładać podnóżek automatycznie, a 
także obrócić fotel całkowicie automatycznie. To sprawia, że   Otolift 
Two jest jeszcze łatwiejszy w użyciu, umożliwiając wszystkim łatwą 

obsługę.
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Zwiększony udźwig- 150 kg
Otolift opracował model, który może podnieść do 150 kg. Ta winda schodowa 

oferuje takie same korzyści jak standardowe modele Otolift 2, ale może 
wytrzymać ciężar do maks. 150 kg. Cechą wyróżniającą ten podnośnik jest to, 

że wymiarowanie jest dokładnie takie samo. Jedyną różnicą jest szerokość 
siedziska.

Wyższe siedzisko
Czy cierpisz na problemy z kolanem uniemożliwiające Ci całkowite 
zgięcie? Otolift oferuje inteligentne rozwiązanie: winda może być 

używana częściowo na stojąco, więc zginanie kolan nie jest konieczne. 
Winda ta jest również idealna dla wysokich ludzi, którzy mają dość 

wąskie schody.

Każdy Otolift jest spersonalizowany pod kątem twoich potrzeb. 
Ponadto można wykonać kilka regulacji windy, o których 
chcielibyśmy poinformować. Czy to dla twojego dziecka, czy dla 
ciebie; Otolift Specials oferuje doskonałe i szczególnie bezpieczne 
rozwiązanie!



2222

Ukończono w ciągu trzech godzin
Ważną częścią naszego projektu dźwigów było 
przeprowadzenie instalacji tak sprawnie, jak to tylko możliwe. 
Ponad 160 000 klientów zgodzi się, że nam się to udało: 
średnio w ciągu trzech godzin niepozorny Otolift jest 
zainstalowany na klatce schodowej.

Obszerne wyjaśnienie
Po instalacji otrzymasz spokojne, jasne i obszerne wyjaśnienie. 
Technicy nie odejdą, dopóki nie opanujesz całego sprzętu!

Przykręcone do schodów
Otolift jest przykręcony do schodów. W związku z tym nie 
trzeba wiercić w ścianach ani panelach. Jeżeli chcesz 
zamontować krzesła na ścianie. Nie ma problemu. Możemy to 
także zaoferować.

Otolift 
Instalacja i serwis

Instalacja twojej windy schodowej zostanie 
przeprowadzona przez doświadczonych 
techników. Bezbłędnie, czyściutko i 
szybko. Po instalacji otrzymasz spokojne, 
jasne i obszerne wyjaśnienie. Technik nie 
odejdzie, zanim odpowie na każde pytanie 
i opanujesz windę schodową!

Twoje krzesełko schodowe jest....
• Przykręcone do schodów
• Montaż trwa od 3 do 12h
• Spokojne, jasne i obszerne wyjaśnienie
• Zainstalowane przez 

dośwadoczonego technika
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Otolift
Zalety Otolift

100% własny projekt
Otolift Parallel jest całkowicie 
zaprojektowany przez nas. Szyna jest 
instalowana przy użyciu najnowszego 
oprogramowania, aby zamontować na 
schodach dokładnie i tak niepozornie, 
jak to możliwe. 

100% własna produkcja
Otolift Parallel, siedzisko i szyna są w 
całości produkowane przez nas. Od 
gięcia rur do cięcia i obróbki części 
fotela. 

Ponad 160,000 sprzedanych wind 

Niezawodny biznes rodzinny, od 1891 

roku 100% Własna produkcja

Rozwiązanie dla wszystkich schodów

Jakość w dobrej cenie Wysoka 

jakość i bezpieczeństwo 

Innowacyjny projekt

Miłe dla oka
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Umów się na wycenę 

Już wiesz dużo o naszej windzie, ale jaki będzie koszt 
Twojego Otolift?

Niestety każda klatka schodowa jest inna oraz każdy 
użytkownik ma inne własne wymagania co do 
urządzenia. Dlatego tak ważne jest spotkanie aby 
określić indywidualne potrzeby i cenę końcową. 

Bezpłatna i nie wiążąca wycena windy na schody
Nasi doświadczeni doradcy pracują w całym kraju i 
chętnie odwiedzą Cię w celu uzyskania osobistej porady. 
Oczywiście odbywa się to bezpłatnie i całkowicie 
dobrowolnie. Nasz doradca oceni Twoją klatkę schodową i 
wsłucha się w Twoje indywidualne życzenia i preferencje. 
Damy Tobie przejrzystą poradę o tym, który Otolift 
najlepiej pasuje do ciebie i po której stronie schodów 
najlepiej będzie go zainstalować.

 Gdy już poznamy te potrzeby zaproponujemy cenę. Jeśli 
potrzebna jest cena orientacyjna można ją uzyskać po 
podaniu nam telefonicznie kilku szczegółów o schodach. 
Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 
501 555 001 

Oczywiście mamy nadzieję, że rozważysz nas przed 
zakupem!
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Niezawodny biznes rodzinny, od 1891 roku

www.otolift.com 
www.shirolift.pl 
www.windadodomu.pl

Oddział Lubelski
ALMED Alina Michalak
Ul. Lubartowska 30
20-084 Lublin
Tel  607 935 060 
almedalmed30@gmail.com

Odział Mazowiecki 
Shiro lift Sp. z o.o. 
ul. Chmielna 2 
00-020 Warszawa
shiro@shirolift.pl
0048 501 555 001

Oddział Małopolski 
FHU PANACEUM
32-700 Bochnia
ul. Świętokrzyska 3 
Tel:  502 593 305 
biuro@e-panaceum.pl

Oddział Pomorski
AS-Lift Maciej Królikowski 
ul. Daliowa 16,
80-180 Jankowo Gdańskie
Tel: 504 367 324
info@schodowa-winda.pl




