
Wyposa enie kabinyż

ciany kabiny Ś

Lakierowane
 proszkowe wg RAL

Stal nierdzewna Laminaty Panoramiczne
przeszklone  VSG

      szotkowana  

       wzór Len

      wzór Skóra

      oraz inne wzory 

       HPL-5
       HPL-4
       HPL-2
       HPL-1
 

 szeroki wybór kolorów i   
 wzorów

 

  

  szkło bezpieczne VSG
  prze roczyste lub matoweź
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Lustro Por czę Odbojnice / Cokoły

   w skieą  – pół wysoko ciś
   szerokie – pół wysoko ciś
   w skie ą – cała wysokość

   profil okr głyą  40 mm stal 
   nierdzewna szczotkowana
   

    

  drewno
   stal nierdzewna
   tworzywo sztuczne

O wietlenie kabiny ś LED

  D-1    D-2      D-3  

Powierzchnia
lakierowana  RAL 9010
lackierowanan wg karty RAL
stal nierdzewna szczotkowana
stal nierdzewna lutrzanka

O wietlenieś
LED punktowe
LED panele
na wietlenie bezpo rednie lub po rednieś ś ś
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Panele obsługi

Kabina
poziomy lub pionowy 
stal,nierdzewna szczotkowana
przyciski kwadratowe z wietlnś ą 
sygnalizacj  dyspozycjią   
kolorowy wy wietlacz TFTś
o wietlenie awaryjneś

Przystanki
panel w o cie nicy drzwiś ż
stal,nierdzewna szczotkowana
przyciski kwadratowe z wietlnś ą 
sygnalizacj  wezwaniaą
wska nik kierunku jazdyź  

Pokrycia podłogi

PCV Granit
antypo lizgoweś
odporne na cieranieś
grubo  4,0 mm ść

4564-292                        640 4006                      640 40058                     640 4003                     4564-296

PCV kr kowe ąż
antypo lizgoweś
odporne na cieranieś
jednolity kauczuk
grubo  ść 3,0-5,0 mm

 N1                                  N2                                  N3                         

Blacha ryflowana  
ALU / VA
dla wysokich obci eąż ń
antypo lizgowaś
odporna na korozję
grubo  ść 4 mm

Wanna stalowa
do wyko czenia w własnym ń
zakresie 
- płytkami
- laminatem 
- wykładziną
i.t.p.
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Drzwi

Drzwi szybowe 
wychylne

prawe - lewe

lakierowane proszkowo wg RAL

stal nierdzewna

ognioodporno  ść EI60

przeszklone

Drzwi szybowe i 
kabinowe przesówne 
teleskopowe

prawe - lewe / centralne

2 – 3-cz ciowe / 2 – 6-cz cioweęś ęś

lakierowane proszkowo wg RAL

stal nierdzewna 

ognioodporno  ść EI60

przesklenie lub pełne szkło

Drzwi kabinowe 
harmonijkowe

centralne 

4-cz ciowe ęś

lakierowane proszkowo wg RAL

stal nierdzewna 

przeszklone 

  ©  ROKA Lift Polska   
       www.rokalift.pl



Wyposa enie dodatkowe ż

• elektroniczna bezdotykowa kontrola dost pu ę
• wył czniki kluczykowe w panelach dyspozycji i wezwa  ą ń
• zewn trzna blokada d wiguę ź
• gniazdko 230 V w kabinie 
• składane krzesło w kabinie 
• pi trowskazywacze na przystankach ę
• ogrzewanie kabiny
• wentylator w kabinie
• prowadnice o długo ci ś 2,5 m
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