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WYNAJEM

Firma mateco podesty ruchome oferuje sprzęt do prac na wysokości. Pomagamy dobrać odpowiedni podest ruchomy do potrzeb klienta. 
Flota mateco składa się z ponad 12.000 podestów ruchomych w 700 różnych typach, dostarczamy zwyżki z ponad 150 miejsc w Europie, Panamie, 
Chile, oraz od ponad 80 sprawdzonych partnerów na całym świecie. Oferujemy urządzenia do prac na wysokości od 4 do 57 metrów, zapewniając 
komfort i bezpieczeństwo pracy. 

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami oferty na www.mateco.pl
Pracujesz na wysokości? 
Wynajmij…mateco!

Logistyka, dystrybucja, produkcja
W trudno dostępnych miejscach, podczas trwających procesów produkcyjnych, bez konieczności robienia kosztownych przerw, można łatwo i 
skutecznie dokonać niezbędnych prac na wysokości przy użyciu podnośników. Podesty ruchome są nieodzownym narzędziem pracy w magazynach 
wysokiego składowania.  Podesty ruchome mateco potrzebują niewiele miejsca do pracy, są małe i lekkie, dzięki czemu idealnie dopasowują się do 
prac w ograniczonych przestrzeniach.

Budownictwo, konstrukcje stalowe
Renomowane firmy z branży budowlanej polegają na technice pracy podnośników ruchomych mateco. Firmy z branży konstrukcji stalowych i budowy 
hal mogą w pełni na nas polegać. Na pytanie dlaczego korzystacie z podnośników mateco, uzyskujemy szybką odpowiedź: „dzięki technologii 
dostępu do wysokości firmy mateco możemy łatwo i szybko łączyć ze sobą stalowe i betonowe elementy konstrukcyjne nawet na bardzo dużej 
wysokości, a w naszej pracy liczy się czas, bezpieczeństwo no i pieniądze.” Na każdym etapie budowy mateco dostarcza odpowiednie urządzenia 
dostosowane do zakresu prowadzonych prac. Od ładowarek teleskopowych z kilku tonowym udźwigiem- używanych przy stawianiu konstrukcji, 
podestów teleskopowych z najdłuższym zasięgiem, po niewielkie podesty elektryczne do prac wykończeniowych już w zadaszonych obiektach. 

Obsługa techniczna nieruchomości
Wykonujesz prace przy elewacji zewnętrznej budynku, wymieniasz okna, naprawiasz instalację elektryczną, zakładasz rolety słoneczne w wysokim 
holu, czy po prostu musisz wymienić żarówki? Wysokie budynki mają wysokie wymagania konserwacyjne. Twoim partnerem do wszystkich tych 
skomplikowanych zadań jest mateco. Nasze podesty ruchome optymalnie wspomogą Twoją pracę na wysokości. Wysokość robocza 57 metrów i 
zasięg boczny 25 metrów może rozwiązać większość problemów z dostępem do wysokości, oszczędzając koszty. Nawet jeśli teren jest nieprzejezdny 
a podłoga delikatna.

Ogrodnictwo
Podesty ruchome mateco są niezastąpionym pomocnikiem dla prac w ogrodzie i leśnictwie. Klienci szczególnie doceniają ogromną elastyczność i 
możliwości zastosowań naszego sprzętu. Ponieważ z wysokości 57 metrów można rozwiązać większość problemów z trudnym dostępem - bezpiecznie, 
niezawodnie i oszczędnie. Teren jest nieprzejezdny i podłoże zbyt delikatne? W takich przypadkach proponujemy bardzo elastyczne podesty ruchome 
o napędzie gąsienicowym. Podnośniki takie mogą pokonywać wzniesienia o kącie nachylenia nawet do 30%.

Media, film i event
Podesty ruchome mateco sprawdzają się w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych, relacjach sportowych, jako lokalizacja kamer na 
dużych wysokościach oraz wsparcie systemów oświetleniowych. Podnośniki są używane jako skuteczny środek w instalacji oświetlenia i sprzętu 
nagłaśniającego, montażu scen, scenografii itp. podczas przygotowań do eventów i imprez plenerowych.

Usługi porządkowe
Mycie fasad, mycie okien w budynkach biurowych, prace porządkowe w wysokich halach fabrycznych - zwykłe drabiny, rusztowania przestają być 
wystarczające. Mateco oferuje elastyczne i mobilne rozwiązania. Prace porządkowe można przeprowadzić nie wychodząc z podestu ruchomego. 

Reklama
Nośniki haseł reklamowych często usytuowane są w trudno dostępnych miejscach. To może być telebim na ruchliwych skrzyżowaniach ulic, duży 
neon na dachu budynku lub reklama na stadionie piłkarskim. Szybko okazuje się, że drabina jest za niska a budowa rusztowań zbyt czasochłonna. 
Konieczne jest zastosowanie rozwiązania szybkiego, łatwego i bezpiecznego. 

Infrastruktura miejska
Na terenie miast i gmin zakres obszarów działania, jeśli chodzi o konieczność prac na wysokości, jest bardzo zróżnicowany: od przycinania drzew, 
poprzez utrzymanie oświetlenia ulicznego, utrzymanie linii elektroenergetycznych, wieszanie ozdób bożonarodzeniowych, do oczyszczania elewacji 
budynków miejskich. Podesty ruchome mateco są optymalnym narzędziem do tego typu prac, nawet bezpośrednio przy ulicy.


