UAB KAUNO LIFTAI – PATIKIMAS PARTNERIS
UAB Kauno liftai – įmonė sėkmingai veikianti virš 40 metų – nuo tada, kai
Lietuvoje buvo plačiai pradėti statyti namai su liftais. Nuo to laiko įmonė sumontavo virš
2800 kėlimo įrenginių, daugiausia liftų. Šiuo metu Kauno liftai:
• Montuoja naujus liftus, eskalatorius, ir kitus kėlimo įrenginius;
• Vienintelė Lietuvoje gamina liftus;
• Remontuoja, modernizuoja ir restauruoja liftus;
• Prižiūri – eksploatuoja veikiančius liftus.
2015 metų pradžioje įmonė aptarnauja apie 3000 liftų ir kitų kėlimo įrenginių
ir jų skaičius nuolat didėja.

UAB Kauno Liftai pastatas Kaune
UAB Kauno Liftai vysto savo veiklą pagrindinėje gamybinėje bazėje Kaune ir
padaliniuose visoje Lietuvos Respublikoje. Įmonėje dirba virš 120 patyrusių, turinčių
ilgametę patirtį specialistų.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJA. LIFTAI
2000 m. Lietuvoje prasidėjus daugiabučių gyvenamųjų namų modernizacijos
programai, UAB Kauno Liftai aktyviai įsijungė į šį procesą. Įmonės specialistų jėgomis
buvo suprojektuotas ir pradėtas gaminti modernus ekonomiškas lifto modelis KAUNO
LIFTAS, maksimaliai pritaikytas Lietuvos modernizuojamiems daugiabučiams. Šiam
liftui 2005 m. gautas Liftinstituut sertifikatas, liudijantis, kad liftas tinkamas naudoti
Europos sąjungoje. Iki 2015 metų šio lifto modelio sumontuota virš 200 vnt. Liftas su
kaupu pateisina tiek gyventojų, tiek statybininkų lūkesčius.

Kauno LIFTAS - metų Lietuvos gaminys

KODĖL VERTA MODERNIZUOTI DAUGIABUTYJE ĮRENGTĄ
LIFTĄ?
Dauguma liftų daugiabučiuose Lietuvoje įrengti prieš 30 ar dar daugiau metų.
Lifto kaip įrenginio gyvavimo laikotarpis – 25-30 metų. Ši technika yra susidėvėjusi,
pasenusi, neatitinka šių dienų kokybės standartų ir keliamų sugriežtintų saugos
reikalavimų. Šiems liftams jau nebegaminamos atsarginės detalės. Liftai dažnai genda,
kelia triukšmą, naudoja daug elektros energijos, neatitinka ir estetinių nūdienos poreikių.
Senų liftų dideli eksploatacijos kaštai. Pakeitus liftą nauju pasiekiama daug tikslų:
• Dvigubai sumažėja išlaidos elektros energijai dėl optimalaus elektroninio
valdymo ir modernaus ekonomiško variklio;
• Sumažėja triukšmas;
• Sutrumpėja ar net visai išnyksta prastovos dėl gedimų;
• Padidėja keleivių ir aptarnaujančio personalo saugumas;
• Padidėja važiavimo komfortas – tolygus pagreitėjimas ir stabdymas;
• Praplatėja lifto durys, padidėja kabina;
• Dėka elektroninio valdymo sumažėja laukimo laikas;
• Liftas geriau atitinka žmonių su negalia poreikius;
• Naujas estetinis lifto kabinos dizainas - modernus, praktiškas. Visiškai nauja
išvaizda, šiuolaikiškos medžiagos.
Valstybė remia lifto modernizaciją, kai ji vykdoma pagal daugiabučių namų
atnaujinimo programą. Daugiau informacijos apie tai: http://atnaujinkbusta.lt.

Liftas prieš modernizaciją

Liftas po modernizacijos

KAUNO LIFTAS – JŪSŲ GERIAUSIAS PASIRINKIMAS
2005 m. UAB Kauno liftai sukonstravo liftą, optimaliai pritaikytą
modernizuoti (pakeisti) Lietuvoje esantiems daugiabučių namų liftams. Modernizuojant
pakeičiami visi lifto mechanizmai, išskyrus kreipiančiąsias. Šio lifto privalumai:
• Tinka visoms standartinėms daugiabučių namų šachtoms, minimalūs
statybiniai darbai įrengiant;
• Visi saugos mazgai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir yra
ženklinami CE ženklu;
• Tylus lifto darbas. Lifto variklis ir perdavimo mechanizmai montuojamai
esamose mašinų patalpose, o ne lifto šachtoje. Triukšmo šaltinis lieka negyvenamame
aukšte, ant stogo;
• Nesudėtingas aptarnavimas. Kadangi mechanizmai montuojami ten kur
jiems ir numatyta vieta projektuojant pastatą – mašinų patalpoje, tai, norint apžiūrėti lifto
mechanizmus ar atlikti kai kuriuos remonto darbus nebūtina stabdyti lifto;
• Liftas komplektuojamas su metaliniais lynais – patikimu, plačiai naudojamu,
laiko patikrintu nebrangiu tvirtinimo elementu. Nenaudojame plastiku dengtų lynų ar
plastikiniu diržų, kurie yra patentuoti, brangūs nepatvarūs ir jiems yra tik vienas tiekėjas;
• Šiuolaikiška kabinos vidaus apdaila – nerūdijantis raštuotas plienas. Ši
medžiaga atspari subraižymams, lengvai nusivalo net dažai. Kabinoje montuojamas
veidrodis, turėklas ir modernus valdymo pultas;
• Kabinos lubos – pakabinamos;
• Kabinos grindys – speciali neslidi, nedylanti lengvai valoma danga;
• Kabinos durys – nerūdijančio plieno, švelniai atsidarinėjančios;
• Šachtos durys – dažytos RAL 9007 (sidabrinė pilka metalic) spalva;
• Šachtos angokraščiai – dažyti RAL 9007 (sidabrinė pilka metalic) spalva;
• Lubose sumontuotas taupus LED apšvietimas;
• Valdymo mygtukai kabinoje ir koridoriuose – metaliniai, pritaikyti
intensyviam, agresyviam naudojimui;
• Kliento pageidavimu galima keisti atskirus dizaino elementus;
• Pagal galimybes (priklausomai nuo lifto šachtos dydžio) liftas maksimaliai
pritaikytas neįgaliems;
• Liftas pajungiamas į modernų Kauno dispečerinį pultą, kuriame matomas
kiekvienas liftas – jo padėtis, gedimo priežastis, važiavimo kryptis, iškvietimo kryptis ir
kiti duomenys. Pilnas bendravimas žodžiu tarp kabinos ir dispečerizacijos pulto;
• Kadangi liftas gaminamas Lietuvoje – tai geriausias kainos pasiūlymas.

KAUNO LIFTAS – NUOTRAUKŲ GALERIJA
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KAIP VYKSTA LIFTO MODERNIZACIJA
• Su lifto savininku (bendrija ar daugiabutį administruojančia įmone) arba su
statybine įmone, kuri modernizuoja namą, pasirašoma sutartis, numatomas darbų grafikas,
atsiskaitymo sąlygos;
• Su lifto savininku suderinamas lifto stabdymo laikas. Gyventojai įspėjami
apie būsimus nepatogumus prieš mėnesį. Jei liftai du, vienas šalia kito, jie keičiami po
vieną;
• Atliekami seno lifto mechanizmų išmontavimo darbai, naujo lifto
sumontavimas, statybiniai darbai. Priklausomai nuo aukštų skaičiaus, liftas neveikia 4-6
savaites;
• Naujas liftas priduodamas tikrinančiajai organizacijai ir paleidžiamas.

UAB KAUNO LIFTAI KLIENTAI

Naujų liftų, travelatorių įrengimas:
• IKEA Kazlų Rūda – krovininių liftų įrengimas 2015 m;
• VŠĮ Globusta – keltuvo montavimas 2015 m;
• IREC Baltic – krovininių liftų montavimas 2015 m;
• Ir dar virš 2000 sumontuotų liftų per 2015 ir ankstesnius metus.
Esamų liftų modernizacija (keitimas nauju):
• Šiaurės per. 75, Kaunas – 2-jų keleivinių liftų modernizacija 2015 m.;
• VŠĮ Kauno ir Marijampolės regiono aklųjų centras – krovininio-keleivinio lifto
modernizacija 2015 m.;
• Alytaus ligoninė – keleivinio-ligoninio lifto modernizacija 2015m.;
• Saulės g. 1, 7, 16, Elektrėnai 3-jų liftų modernizacija 2015 m.;
• Savanorių pr. 403,405, Kaunas 4-ių liftų modernizacija 2015 m;
• Tuskulėnų g. 44 ir 48, Vilnius 4-ių keleivinių liftų modernizacija 2015 m;
• Lukšio g. 4, 12, Kaunas 4 liftų modernizacija 2015m;
• J. Basanavičiaus g. 49A, Utena – 2-jų liftų atstatomasis remontas 2015m;
• Vytauto g. 4, Druskininkai 1-o keleivinio lifto modernizacija 2015 m
• Ir dar virš 200 patenkintų klientų, kurių liftus modernizavome per 2015 ir
ankstesnius metus.
Liftų ir kitų kėlimo įrenginių priežiūra:
• Ignalinos atominė elektrinė;
• Kauno klinikinė ligoninė;
• Mondelez konditerijos gamykla;
• Gariūnų Verslo Parkas;
• Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas;
• Kauno Technologijos Universitetas;
• Generalinė Miškų Urėdija prie Aplinkos ministerijos;
• Ir dar virš 3000 prižiūrimų liftų ir kėlimo įrenginių ligoninėse, daugiabučiuose,
administraciniuose ir kitos paskirties pastatuose visoje Lietuvoje.

UAB KAUNO LIFTAI KONTAKTAI

UAB „Kauno liftai“
Taikos pr. 110, LT 51159, Kaunas
Tel.: 8-37-473917, 8-698-52725;
Faks.: 8-37-473331
info@kaunoliftai.lt
www.kaunoliftai.lt

