
BIG SPACE™

Osobní výtah, který umožní dopravu osob ve Vašem domě všem,
včetně osob se zdravotním postižením.



BIG SPACE™ - výtahy využívají každý  milimetr  šachty  jak  na 

šířku, tak na výšku šachty.  I  při  omezených  rozměrech šachty 

je kabina  o  co  možná  největších  rozměrech  a  s dostatečnou 

šířkou dveří přístupná všem.  Nemá-li  budova  žádný prostor pro 

umístění výtahu, může být výtah umístěn  do  konstrukce  šachty,

umístěné na fasádě budovy.

BIG SPACE™ s výtahem šitým na míru zvyšuje hodnotu 

novostaveb nebo starých budov. Použitím  všech  komponentů      

z naší produkce umožňuje při projektování výtahu nejvyšší 

možnou flexibilitu.

MALÝ VÝTAH MŮŽE BÝT MNOHEM VĚTŠÍ,
NEŽ SI MYSLÍTE .

              V případě, že ve stávající

              budově není výtah, může se šachta 

vybudovat mezi schodištěm.

BIG SPACETM snižuje potřebnou velikost 

šachty na minimum a současně splňuje    

požadavky na přístupnost podle EN81-70. 

Když v budově není žádné místo 

na vybudování šachty, výtah 

BIG SPACE™ se namontuje do opticky

vhodné šachty umístěné na fasádě budovy. 

Má-li  výtah sloužit jako estetický element 

odpovídající designu budovy, nabízí

BIG SPACETM  široké spektrum provedení 

a vybavení kabin. 

Jelikož  prohlubeň a hlava šachty mohou 

mít velmi malé rozměry (150 mm a 2500 

mm), náročnost na stavební připravenost   

je mimořádně nízká.

BIG SPACETM  najde místo tam, kde by 

nebylo možné umístit tradiční výtah .

              V případě, že

              v budově  je starý

výtah určený k modernizaci

a rozměry šachty jsou   

omezené, je třeba počítat   

s každým milimetrem!

Díky velmi úzké konstrukci 

rámu kabiny a díky pohonu 

Fluitronic  je BIG SPACETM  

nejvhodnějším řešením!

BIG SPACE™- NEJLEPŠÍ VOLBA
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Část mezi schodištěm se může využít pro výtahovou šachtu.

Výtahová šachta může být vybudována mimo schodiště.

Když je v budově pouze omezený prostor pro    

výtahovou šachtu, je třeba počítat s každým milimetrem.

•	 Za specifických podmínek rozšířená záruka až na 10 let.

•	 Flexibilní umístění pohonu.

•	 Hydraulický pohon – jednoduchá montáž a nízké provozní 

náklady.

•	 Otevřený systém prodeje zaručuje dostupnost náhradních dílů 

všem montážním firmám a servisním pracovníkům. 

•	 Maximální bezpečnost je naší firemní filozofií.                  

BIG SPACETM splňuje požadavky nejnovějších norem         

a směrnic.

PŘEDNOSTI BIG SPACE™



GMV SWEDEN AB
Forsdalavägen 1, Box 19     

342 32 Alvesta

Tel. +46(0)472-456 00 

info@gmv.se

GMV Martini CZ, s.r.o.
Kabátníkova 575/9,

CZ – 602 00 Brno

Tel. +420 541 240 400

info@hlc-gmv.cz

Max. šířka kabiny: šířka šachty minus 255 mm

Max. plocha kabiny:  max. 2m - ale max. hloubka šachty

minus 250 mm

Prohlubeň: min. 150 mm 

Hlava: min. 2.500 mm 

Standardní šířka dveří: 700/800/900 mm – jiná šířka na vyžádání

Nosnost: do 630 kg

Strojovna: samostatná místnost nebo skříň přenosné strojovny

Dopravní zdvih: ≤ 17,5 m

Technické specifikace:

před

Stávající výtah

Nový BIG SPACETM

výtah Fluitronic

potom

GLOBAL
GMV Švédsko je součástí mezinárodního koncernu, který od roku 1958 

dodal výtahovou technologii pro více než 750.000 výtahů po celém 

světě. Jsme aktivní ve více než 20 zemích. Ve Švédsku se nachází 

oddělení vývoje, výroby a montážní středisko. Hlavní sídlo je v Alvestě. 

www.gmv.se


