
Modernizace výtahů pro 
bytové a komerční budovy 

LIFTMONT 8000 FX
Flexibilní inovační řešení, které se přizpůsobí
v každém detailu Vašim požadavkům.

LIFTMONT CZ
Za každých okolností usnadníme Váš život.

Nabídka servisních služeb 

LIFTMONT

LIFTMONT CZ
Za každých okolností usnadníme Váš život.





Vážený zákazníku,

kvalitní servis musí obsahovat činnosti, které zaručí 
bezpečný provoz vámi provozovaného zdvihacího 
zařízení. Jako majitelé či provozovatelé zařízení nesete 
nemalou odpovědnost za jeho technický stav.

Přeneste tuto odpovědnost na profesionály. 
Garantujeme smluvní ujednání, které vám zabezpečí 
spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.

Dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro nás výhodou. 
Umíme vám nabídnout optimální mix služeb 
s ohledem na mnoho faktorů, které denně ovlivňují 
provozní vlastnosti zdvihacích zařízení. Víme, co vaše 
zařízení vyžaduje.

Rozlišení náročnosti provozních podmínek jsme 
zohlednili v návrhu servisních souborů, které Vám 
předkládáme k vašemu výběru. Je naprosto samozřejmé, 
že se dokážeme přizpůsobit Vašim přáním a požadav-
kům. Jednotlivé služby lze libovolně kombinovat 
a flexibilně reagovat na podmínky konkrétního provozu.

Vážený zákazníku, preferujeme osobní komunikaci 
a individuální přístup. Jsme přesvědčeni, že naši 
obchodní technici vám předloží tu nejlepší servisní 
nabídku.

      
       
Jiří Kvapil
ředitel
LIFTMONT CZ
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LIFTMONT Bílý servis ®

Doporučujeme pro bytové domy

LIFTMONT Bílý  servis,  je úsporný soubor servisních 
služeb. Minimum pro spolehlivý provoz výtahu. Vhodný 
je pro objekty s výtahem do max. počtu zastávek 9 
a s frekvencí jízd nepřekračující v průměru 15 jízd 
za hodinu.
LIFTMONT Bílý servis, vám zajistí základní servis 
v rozsahu předepsaném v provozní dokumentaci, nebo 
v příslušných závazných a doporučujících předpisech. 
LIFTMONT Bílý servis uplatníte v běžných provozních 
podmínkách.

LIFTMONT Zelený servis ® 

Doporučujeme pro:
*bytové domy se zvýšenou četností provozu 
*sociální sféru
*školská zařízení
*neadministrativní objekty 
*výrobní budovy neprůmyslové povahy

LIFTMONT Zelený servis, je pečlivě sestavená servisní 
služba, zajišťující stabilní, kvalitní, profesionální 
a přitom finančně výhodný soubor služeb. 
LIFTMONT Zelený servis je účelně sestavený tak, aby 
velmi kvalitní obsah služeb korespondoval s překvapivě 
příznivou cenou.
LIFTMONT Zelený servis uplatníte ve středně 
náročných provozních podmínkách.  

LIFTMONT Modrý servis ®

Doporučujeme pro: 
*administrativní budovy
*nemocniční zařízení
*budovy dopravní infrastruktury
*hotely
*budovy integrovaného záchranného systému
*nákupní centra
*průmyslové objekty s nepřetržitým provozem

LIFTMONT Modrý servis,  je vhodný všude tam, kde 
vertikální doprava je integrální součástí veškerých čin-
ností v objektu. Zařízení je enormně zatěžované (počet 
jízd > 50/hod). Na spolehlivosti zařízení bezprostředně 
závisí provozované činnosti v obsluhovaném objektu. 
LIFTMONT Modrý servis uplatníte v nejnáročnějších 
provozních podmínkách.  

ZáKaZNíK

Ve vztahu k zákazníkovi není místo pro kompromisy. 
Profesionalita, transparentnost a komunikace – tři 
zásady firemní kultury, které ve vztahu k našemu 
zákazníkovi uplatňujeme za všech okolností.

JsMe FLeXIBILNě dOsTuPNí

Naše služby jsou nastaveny optimálně s flexibilitou 
ve vztahu k charakteru obsluhované budovy. Jsme 
variabilní a přizpůsobíme naše možnosti vašim přáním 
a představám. Jsme dostupní 24 hodin 365 dní v roce. 

KOMuNIKuJeMe a INFOrMuJeMe

Veškeré výkony u zákazníka jsou zadokumentovány 
a potvrzeny zákazníkem. Vždy objektivně informujeme 
o aktuálním stavu svěřeného zařízení. Navrhujeme 
řešení a aktivně přispíváme k jeho realizaci. Každou 
návštěvu s dostatečným předstihem ohlásíme, dle 
časových možností zákazníka realizovanou práci 
osobně předáme. Naše zákazníky pravidelně informuje-
me o legislativních změnách a aktualitách v oboru. 
Předáváme informace týkající se firemního dění, 
nových službách, produktech a technologiích.

GaraNTuJeMe

Nabízíme vždy optimální řešení servisní práce 
ve vztahu k nákladům vynaloženým našimi zákazní-
ky. Použité díly jsou vždy optimální kvality. Vybíráme 
pro vás zavedené subdodavatele náhradních dílů se 
zárukou stability, cenové konzistentnosti a s dodacími 
podmínkami vyhovujícími vašim potřebám. Pokud je to 
možné, navrhneme vám vždy nejméně dvě alternativní 
řešení s popisem výhod i nevýhod a necháme na va-
šem rozhodnutí výběr vhodné varianty pro vás.

PředCháZíMe účINNOu PreVeNCí 
NásLedKůM

Pravidelnými kontrolními činnostmi na zařízení s přes-
ně stanoveným rozsahem a následnou preventivní 
údržbou celého zařízení s důrazem na klíčové technické 
uzly. Ve značné míře tedy šetříme Vaše náklady 
v důsledku případného odstraňování nekorektních 
stavů zařízení.
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KONTrOLuJeMe

Odborná prohlídka je z hlediska bezpečnosti provozu 
výtahu velmi důležitý nástroj pro bezpečný 
provoz zařízení. Při provádění odborné prohlídky 
kontrolujeme důležité funkční uzly výtahu. V případě, 
že technik provádějící prohlídku zjistí nekorektní stav 
některého z funkčních uzlů, stanoví míru závažnosti 
a rozhodne o způsobu provedení nápravy.
Odborná zkouška výtahu, prováděná v pravidelných 
intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu 
provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení 
výtahu a posouzení provozních rizik.
Provozní prohlídky se provádějí na základě provozní 
dokumentace výtahu jedenkrát za dva týdny, u malých 
nákladních výtahů se provádí jedenkrát za čtyři týdny. 
Naše firma nabízí našim zákazníkům zajišťování této 
činnosti v plném rozsahu. Ve výjimečných případech 
odborně zaškolíme určenou fyzickou osobu.

PřeBíráMe OdPOVědNOsT

Rozsahem vámi zvolené služby smluvním závazkem 
přebíráme za Vás odpovědnost za provoz zařízení. 
Našim pojištěním kryjeme případné škody, které by 
mohly vzniknout třetí osobě provozem předmětného 
zařízení. Sledujeme legislativně nařízené termíny 
činností na zařízeních a důsledně je plníme.

• LIKVIdaCe POuŽITÝCh díLů: Tam kde je to nezbyt-
né, použitý materiál a díly transparentně ekologicky li-
kvidujeme.



1a Odborné prohlídky

1b Provozní prohlídka (dozorce výtahu)

1c Odborné zkoušky

1d Inspekční prohlídky

2a Preventivní údržba

2b Servis 7.00 až 15.30

2c Servis 15.30 až 7.00

2d Dopravné a cestovné v rámci služby

2e Odborná asistence

3a Dispečink 0.00 až 24.00 hod.

3b LIFTMONT help assiastance®

4a Úklid prohlubně výtahu

4b Úklid strojovny výtahu

5a Drobné zámečnické práce

5b Drobné zednické práce

6a Liftmont-E komunikace®

6b Liftmont-E konto®
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POrOVNeJTe TřI sesTaVy serVIsNíCh sLuŽeB. POradíMe VáM s VÝBěreM 
OPTIMáLNí VarIaNTy PrO Vaše PrOVOZNí POdMíNKy.
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1a 
Odborná prohlídka (revize) výtahu. Prověříme bezpeč-
nostní prvky výtahu, provozní vlastnosti, korektnost 
stavů jednotlivých komponentů. Odborná prohlídka 
je vaše jistota bezpečného provozu výtahu. Odborné 
prohlídky provádíme v termínech, dle ČSN. Případné zá-
vady a nekorektní stavy zařízení zapíšeme do protokolu, 
doporučíme termín odstranění a předáme tento protokol 
Objednateli nebo pověřenému zástupci Objednatele.

1b 
Provozní prohlídka výtahu. Účelem provozních prohlí-
dek, je pravidelně prověřovat bezpečnost a provozní 
způsobilost výtahu nejméně v následujícím rozsahu: 
a) stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu 
z dostupných míst, b) funkci šachetních dveří a dveř-
ních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených 
šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, 
nestojí-li za nimi klec výtahu, c) funkci dveří klece nebo 
světelné clony, je-li použita, d) funkci ovladačových 

kombinací ve stanicích a v kleci, e) správné zastavení 
klece, otevření a zavřeních šachetních dveří ve stani-
cích, f) funkce osvětlení nástupišť (nákladišť), klece vý-
tahu, g) správnou funkci nouzového signálu, ovládače 
STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signaliza-
ce, h) čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), 
v kleci výtahu a v prohlubni výtahu. Provozní prohlídky 
provádíme v termínech, dle ČSN.

1c 
Pečlivě prohlédneme výtah a vyzkoušíme funkčnost 
bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení 
výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, 
provedeme také kontrolu vedení provozní dokumentace, 
jestliže je určen řidič výtahu, prověříme jeho způsobilost. 
U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se 
odborné zkoušky provádí ve lhůtách 1x za 3 roky 
u výtahů se zakázanou dopravou osob ve lhůtách 1 x 
za 6 let. Na předpokládaný termín vás včas upozorníme.

IdeNTIFIKaCe                     POPIs sLuŽBy
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1d 
Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A po-
dle ČSN EN 45004. Předmětem inspekčních prohlídek 
je zjištění provozních rizik. Jejich úroveň uvede 
inspekční orgán ve zprávě, ve které současně navrhne 
opatření k jejich odstranění. Tuto zprávu předá inspekč-
ní orgán objednateli k provedení nápravných opatření.
Na předpokládaný termín vás včas upozorníme.

2a 
Preventivní údržba vám přináší úsporu v nákladech 
na provoz zařízení a ve značné míře předchází násled-
ným finančně náročným opravám. Technici provedou 
údržbu provozně exponovaných technických uzlů 
výtahu. Prověří jejich funkčnost, v případě nutnosti díl 
výtahu seřídí, nebo vymění za nový díl. Provedou dia-
gnostiku případných chybových stavů výtahu. Prověří 
jeho celkovou funkčnost. LIFTMONT CZ preventivní 
údržba, zvyšuje bezpečnost přepravy, šetří vaše peníze 
a prodlužuje životnost vašeho výtahu

2b 
Servis provádíme v pracovní době s nástupem na opra-
vu (v případě neuvíznuté osoby) do 3 hodin od nahlá-
šení. Zařízení opravíme, provedeme zkoušku po opra-
vě. Pro práce a činnosti, které nejsou obsaženy v ceně 
služby bude účtována hodinová sazba v platné výši 
za 1 odpracovanou hodinu a jednoho pracovníka.

2c 
Servis provádíme v pracovní době s nástupem 
na opravu (v případě neuvíznuté osoby) do 4 hodin 
od nahlášení. Zařízení opravíme, provedeme zkoušku 
po opravě. Pro práce a činnosti, které nejsou obsaženy 
v ceně služby bude účtována hodinová sazba v platné 
výši za 1 odpracovanou hodinu a jednoho pracovníka. 
Po pracovní době a ve dnech pracovního klidu a pracov-
ního volna bude účtován jednorázový příplatek ve výši 
1,5 násobku hodinové sazby.

2d 
Veškeré náklady na dopravu náhradních dílů, výjezdy 
technika na pravidelné nebo mimořádné práce v rám-
ci servisní činnosti Vám nebudou účtovány pokud jsou 
v souvislosti s činností obsažených v ceně služby.

2e 
Dodavatel se zavazuje asistovat stálou přítomností 
servisního technika při mimořádných událostí. Jako jsou 
například přeprava nadměrných nákladů, mimořádné 
vytížení výtahu s garancí nepřetržitého provozu atd. 
Tyto práce garantujeme v délce trvání max. 8 hodin 
v periodě za 6 měsíců.

3a 
Dodavatel se zavazuje zabezpečit LIFTMONT CZ dispe-
čink 24 hodin denně. Na tento dispečink jsou hlášeny 
veškeré požadavky Objednatele vážící se k provozu 
výtahu.

3b 
Naši technici jsou vám k dispozici 24 hodin denně a jsou 
vaší zárukou pomoci v krizových situacích. Službu vyu-
žijte v případě jakékoliv mimořádné situace a v případě 
uvíznutí osoby ve výtahu způsobem, který znemožňuje 
běžné opuštění kabiny v nástupišti výtahu.

4a
Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech 
udržovat čistotu v šachtě výtahu. Odstranění nečistot 
vzniklých běžným provozem výtahu. Čištění se netýká 
po průsaků vody.

4b 
Dodavatel se zavazuje v pravidelných intervalech 
udržovat čistotu ve strojovně výtahu. Odstranění 
nečistot vzniklých běžným provozem výtahu.

5a 
Dodavatel se zavazuje zprostředkovat ověřené subdo-
davatele zámečnických prací, v souvislosti s provádě-
ním prací budeme asistovat. Nemusí se v tomto případě 
jednat pouze o činnosti spojené s provozem výtahu.

5b 
Dodavatel se zavazuje zprostředkovat ověřené subdo-
davatele zednických prací, v souvislosti s prováděním 
prací budeme asistovat. Nemusí se v tomto případě 
jednat pouze o činnosti spojené s provozem výtahu.

6a 
Prostřednictvím elektronické komunikace (E-mail, www) 
bude Dodavatel Objednatele pravidelně informovat 
o aktuálním stavu zařízení, provedených a plánovaných 
prohlídkách, plánovaných a provedených opravách. 
Budete mít detailní přehled o stavu vašeho zařízení. 
Pravidelně vás budeme informovat o legislativních 
úpravách týkajících se provozu vašeho zařízení a o no-
vinkách v oboru vertikální dopravy. Transparentní 
a detailní informace budete mít k dispozici a to vždy. 

6b 
Prostřednictvím elektronické komunikace se může 
Objednatel informovat o provozu výtahu. Na jednom 
místě a v celé historii budete mít možnost kontrolovat 
provedené činnosti na vašem zařízení.



KONTaKTy

LIFTMONT CZ, s.r.o. 
Dukelská 1240 
790 01 Jeseník             

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Revoluční 20
792 01 Bruntál

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Žerotínova 60
787 01 Šumperk

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Řípská 1125/9
627 00 Brno-Slatina
Tel. +420 734 759 853

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Střední Novosadská 34a
779 00 Olomouc
Tel. +420 585 410 828

DISPEČINK 
+420 603 206 205
+420 844 100 579    

LIFTMONT CZ, s.r.o.
Nádražní 2459/35
785 01 Šternberk

Tel. +420 585 002 145
E-mail:info@liftmont.cz
www.liftmont.cz


