
Záruka kvality

Společnost DELTA CVS s.r.o. je držitelem certifi kátů:
ISO 9001:2000 – Systém managementu kvality 
ISO 14001:2004 – Systém managementu ochrany 
životního prostředí
OHSAS 18001:1999 – Systém managementu bez-
pečnosti

Servisní služby – DELTA
Výtah je ve většině případů klíčovým dopravním prostředkem v budově a jeho správná funkce a bezporuchovost 
je nezbytností. Nejen technický stav a stáří celého výtahového zařízení, ale také kvalita servisních služeb výrazně 
ovlivňují jeho spolehlivost a bezpečnost. Proto si Vám dovolujeme nabídnout špičkové servisní služby, které jsou dle 
následujících programů přizpůsobeny různým provozním podmínkám a nárokům kladeným na jednotlivá zařízení.

Přednosti systému DELTA

Rychlost zásahu do 30 min
Rychlost zásahu a odstranění poruchy lze dohodnout 
individuálně dle konkrétních provozních podmínek 
a to již do 30 minut od nahlášení poruchy (např. ne-
mocniční zařízení).

Pohotovost 24 hodin
Zajistíme nonstop servis s vlastním dispečinkem.

Volba servisního programu
Nabízíme 3 servisní programy, které jsou přizpůso-
beny různým požadavkům klientů a rozdílným provoz-
ním podmínkám 
(MINIMUM, STANDARD, MAXIMUM).

Odbornost pracovníků
Zaměstnáváme špičkové pracovníky s dlouholetou 
praxí v oboru a dbáme na jejich neustále vzdělávání 
a zvyšování jejich kvalifi kace.

Příznivé ceny
Nabízíme zvýhodněné ceny při servisu většího počtu 
výtahových zařízení.
Nejen spolupráce s předními evropskými výrobci výta-
hových komponentů, ale také vlastní výroba nám umož-
ňuje poskytovat Vám výhodné obchodní podmínky. 

Sklad náhradních dílů
Pro případ rychlého zásahu jsme připraveni a vyba-
veni centrálním skladem náhradních dílů, v jednotli-
vých regionech disponujeme menšími sklady 
s nejpoužívanějšími náhradními díly.

MINIMUM

STANDARD

MAXIMUM

Servisní služby provádíme u těchto zařízení:

Výtahy
 malé nákladní výtahy od nosnosti 5 kg
 nákladní výtahy lůžkové pro nemocniční provoz
 jídelní výtahy
 malé osobní výtahy rodinných domech
 osobní výtahy
 zvedací plošiny pro tělesně postižené
 nákladní výtahy
 výtahy vně budov
 automobilové výtahy
 výtahy ve speciálních provedeních (např. nevýbušném)
Elektrické kladkostroje a jeřáby, ruční kladkostroje
Autoparkery
Eskalátory

Programy Delta                    – smluvní služby



Programy Delta                  – smluvní služby

 Smluvní paušální servis
 Program MINIMUM

komplexní servis

 Program STANDARD
I.komplexní servisní služby
 komplexní servis
 ostatní služby: 

  provozní prohlídky

 Program MAXIMUM
 II.komplexní servisní služby

 komplexní servis
 ostatní služby: 

  provozní prohlídky
  zajištění bezpečného
  provozu výtahu
  prostřednictvím zhotovitele

V rámci programu MINIMUM provádíme k zabezpečení provozní způsobilosti 
výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, 
odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007. Opravy, 
materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.

V rámci programu STANDARD provádíme k zabezpečení provozní způsobilosti 
výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, od-
borné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a provozní 
prohlídky prováděné servisní fi rmou dle ČSN 27 4002 čl. 6.3. Opravy, materiál 
a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.

V rámci programu MAXIMUM provádíme k zabezpečení provozní způso-
bilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní 
údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 
27 4007, provozní prohlídky prováděné servisní fi rmou dle ČSN 27 4002 čl. 
6.3. a další dohodnuté požadavky majitele/ provozovatele pro zajištění bez-
pečného provozu výtahu prostřednictvím servisní fi rmy (technický dozor nad 
výtahem) dle ČSN 27 4002 čl. 4.3.. Opravy, materiál a neplánované zásahy 
jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.

Středisko Praha 
Toužimská 423/49

197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: +420 286 852 608
fax: +420 286 852 001
e-mail: info@deltacvs.cz

Středisko Jablonec
Prosečská 189

468 04 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 710 779
fax: +420 483 710 865

e-mail:  info.jablonec@deltacvs.cz

Středisko Ústí nad Labem
U Chemičky 1111/9

400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 205 595
fax: +420 475 205 595

e-mail: servis@deltacvs.cz

Vyžádejte si nabídku na servis Vašeho výtahu, vyzkoušejte nás a  budete spokojeni!

www.deltacvs.cz

Mimosmluvní služby

Opravy výtahů na jednorázovou objednávku

Servis a opravy výtahu včetně zkoušky po opravách
Revizní činnosti

 odborné prohlídky na výtazích
 odborné zkoušky na výtazích
 zajištění inspekční prohlídky

Školící činnosti
 dozorce výtahu, řidič výtahu
 jeřábník, vazač břemen
 obsluha plošiny
 provozní technik zdvihadel

Odborné konzultace, poradenská činnost
Odborné čištění stěn a prohlubní výtahových šachet


