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Svoboda je jednou z  nejvyšších priorit lidského ducha. Svoboda 

projevu, svoboda vyznání, svoboda myšlení, volby i  jednání, svo-

boda pohybu. Žijí však mezi námi lidé, jejichž svoboda je omezená, 

neboť v důsledku úrazu, nemoci či stáří možnost volného pohybu 

ztratili. A právě jejich osudy stejně jako osudy lidí, na jejichž pomoc 

jsou mnohdy odkázáni, jsou pro nás výzvou. Právě těmto lidem se 

snažíme prostřednictvím našich produktů a služeb pomoci. Nechť 

Vás tedy naše řešení inspirují třeba i k aktivnímu životu a umož-

ní Vám opět prožívat tu obyčejnou, a přece tak vzácnou a krásnou 

„RADOST Z BĚŽNÝH DNŮ“.
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O NÁS
Po letech spolupráce s  předním evropským výrob-
cem plošin pro tělesně postižené, fi rmou VIMEC 
s.r.l., byla v  roce 2000 založena společnost VECOM 
zdvihací zařízení s. r. o., která se od svého počátku 
věnovala odstraňování architektonických bariér na 
území České republiky. Během krátké doby se ved-
le pražské centrály otevřely ještě pobočky v  Brně 
a  Havířově a  podstatně se rozšířily řady stálých 
i  externích pracovníků. Cílem těchto kroků bylo 
maximálně se přiblížit zákazníkům a  zefektivnit 
servisní síť. Následovalo Slovensko a  naše dceřiná 
společnost VELCON, spol. s r. o. s pobočkami v Banské 
Bystrici, Bratislavě a Košicích. Strategie kompletního 
sortimentu dodávaných zařízení vyjádřená mottem 
„ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU BARIÉRU“, ale také naslouchá-

ní požadavkům, potřebám a přáním našich klientů 
a  jejich následné zohlednění při realizaci každé 
jednotlivé zakázky, mělo za následek, že v současné 
době jsou obě společnosti, VECOM i VELCON, lídry ve 
svém oboru a naše plošiny jsou nejprodávanější na 
českém i slovenském trhu – máme již více než 10 000 
spokojených klientů a provádíme přes 1 000 nových 
instalací ročně. Za tyto úspěchy vděčíme právě svým 
zákazníkům, s nimiž nás pojí pevné vazby založené 
na vzájemné spolupráci a důvěře, kterých si vážíme 
a které nás zároveň zavazují, učinit i v budoucnu vše 
pro to, aby každé Vaše setkání s námi bylo skutečně 
vnímáno jako „PŘÍMÁ CESTA K MOBILITĚ“.

Jiří Vybíral
jednatel společnosti
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Použití: interní

Typ schodiště: přímé

Sklon schodiště: 30°– 50°

Nosnost: 140 kg 30°- 45° /  

130 kg 45°- 50° / 120 kg se sklopkou

Rychlost: 9 m/min.

Příkon: 0,036 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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Schodišťová sedačka je určena nejen pro přepravu těles-
ně postižených, ale i seniorů nebo osob hůře zvládajících 
pohyb po schodišti. Se sedačkou A130 překonáte, i bez 
cizí pomoci, bezpečně vsedě každé přímé schodiště, a to 
jak v interiéru, tak exteriéru. Je navržena moderně a es-
teticky a na schodišti Vám zabere jen minimum místa, 
takže nebrání jeho běžnému použití. Skládá se z vodící 
kolejnice a samotného těla sedačky. Instalace je otázkou 

pouhých pár hodin – jedná se o ukotvení vodící kolejni-
ce do schodišťových stupňů, osazení kolejnice sedačkou 
a připojení do elektrické sítě. Ovládání je velmi snadné 
stejně jako bezpečné nasednutí a vysednutí s pomocí na-
točení sedačky ve směru výstupu. Výhodou této sedačky 
je i možnost úpravy délky vodící kolejnice přímo při její 
instalaci, a tím i možnost jejího okamžitého dodání. Bude 
Vám sloužit od první chvíle, kdy jí budete potřebovat.

Schodišťová sedačka Handicare 1100 je určena pro pří-
má schodiště a je sedačkou s nejužší vodící kolejnicí na 
trhu. Neznamená to však, že by se tím jakkoliv snížila 
její nosnost. Vždyť uveze až 140 kg. Znamená to, že díky 
jejímu patentovanému převodu Vám vodící kolejnice 
zabere na schodišti opravdu minimum místa. Kolejnici 
je možné ve spodní stanici opatřit sklopkou tak, aby 
končila s hranou prvního schodišťového stupně a ne-
ubírala prostoru pod schodištěm. Pokud by Vám pře-
kážela samotná sedačka, dá se sklopit jak její sedátko, 
tak opěrka nohou i područky, a podstatně tak zlepšit 
průchod schodištěm. A  pokud by i  tohle bylo málo, 
můžete se sedačkou odjet a zaparkovat ji kdekoliv na 
její dráze bez obavy, že se baterie vybije. Baterie jsou 
totiž, na rozdíl od většiny konkurenčních produktů, 
napájeny po celé délce vodící kolejnice. Patentovaný 
převod pomocí čtyř teflonových přítlačných koleček 

a čtyř na sobě nezávislých, kompaktních motorků je 
unikátní nejenom v tom, že zabere opravdu minimum 
místa, ale také v tom, že třecí plochy není třeba nijak 
mazat. Vaše schody tak ušetříte od případných znečiš-
tění mazacím olejem nebo tukem. Tento systém Vám 
zajistí i  v  případě poruchy kteréhokoliv z  motorků 
bezpečné dopravení do požadovaného patra. Snadný 
a bezpečný nástup a výstup v patře je zabezpečen mož-
ností natočení sedačky ve směru výstupu nebo nástupu. 
Všechny předepsané bezpečností prvky jako například 
bezpečnostní pás, zachycovač, antikolizní systém, sys-
tém proti přimáčknutí, plynulý rozjezd i dojezd jsou 
i u této sedačky samozřejmostí. Pro instalaci není třeba 
žádných stavebních úprav a zabere jen několik hodin. 
Vodící kolejnici je možné upravit na požadovanou délku 
přímo na místě instalace, což nám umožňuje dodat Vám 
ji třeba hned druhý den po Vašem požadavku.

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA 
A130
Jednoduše a rychle

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA 
HANDICARE 1100
Rychle a elegantně

Použití: interní i externí

Typ schodiště: přímé 

Sklon schodiště: od 23°do 55°

Nosnost: 127 kg

Rychlost: 9 m/min.

Příkon: 0,25 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA  
V59 DOLCE VITA
Bezpečně na dlouhé dráze

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA  
A180
Okamžité dodání díky segmentovému systému

Schodišťová sedačka V59 DOLCE VITA se hodí pro pou-
žití s opravdu dlouhou dráhou. Potřebujete zvládnout 
dvě, tři nebo více pater? Hůře se Vám tato patra zvlá-
dají, nezvládnete je vůbec nebo máte velký elektrický 
vozík, který by Vám v patře překážel? Právě pro Vás 
bude V59 DOLCE VITA tou správnou volbou. Zatáčky na 
schodišti, parkovací zatáčky nebo změny sklonu. To vše 
tato sedačka umí. Její design i provedení Vám opravdu 
dodají pocit bezpečí. Pevnost a stabilitu zajišťují dvě 
ocelové vodící kolejnice vyráběné na míru přímo na 

konkrétní schodiště. Bezpečnostní prvky jako zachyco-
vač, dvojité dno sklápěcí podnožky, bezpečnostní pás, 
plynulý rozjezd i dojezd a zpomalování v zatáčkách 
jsou i tady samozřejmým standardem. Instalace je opět 
snadná – ukotvení vodící kolejnice do schodišťových 
stupňů nebo do stěny, osazení schodišťovou sedačkou 
a připojení do elektrické sítě, a může trvat jeden až dva 
pracovní dny. To podle toho, jak dlouhá vodící kolejni-
ce je třeba, aby Vás sedačka dovezla do toho patra, ve 
kterém potřebujete být.

Schodišťová sedačka A180 zvládá stejně dobře schodiště 
přímá, jako i schodiště s více schodišťovými rampami, 
s mezipodestou nebo schodiště točitá. Není tedy důleži-
té proč (úraz, nemoc, věk…) nebo jaké schody nezvlá-
dáte, protože s touto sedačkou se v interiéru dostanete 
opravdu všude tam, kam potřebujete. Její moderní de-
sign není třeba ani zmiňovat, ač je samozřejmostí, ale 
s parkovací zatáčkou třeba vedle schodiště si jí téměř 
ani nevšimnete. Ovládání je velmi snadné a celá řada 
bezpečnostních prvků, ať už mechanických nebo elek-
tronických, se postará o Vaše pohodlí a bezpečnou jízdu 
(sklápění područek, otočení při výstupu, bezpečnostní 

pás, plynulý rozjezd i  dojezd, zpomalování v  zatáč-
kách atd.). Montáž je snadná a netrvá déle než jeden 
pracovní den. Před konečným připojením do elektrické 
sítě je jen třeba osadit sedačku na unikátní vodící ko-
lejnici kotvenou do schodišťových stupňů. A čím je tak 
výjimečná? A180 jako jediná sedačka na trhu využívá 
speciální vodící kolejnici z patentovaných „stavebnico-
vých“ modulů. Není tedy třeba nic dlouze měřit, zadá-
vat do výroby a ještě déle čekat, až bude kolejnice se 
sedačkou vyrobena! Kolejnici Vám poskládáme přímo 
a hned na Vašem schodišti. Potřebujete sedačku dnes 
nebo zítra? Můžete ji mít.

Použití: interní i externí

Typ schodiště: se změnou směru i sklonu

Sklon schodiště: do 45°

Nosnost: 130 kg

Rychlost: 6 m/min.

Příkon: 0,5 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie

Použití: interní

Typ schodiště: se změnou směru i sklonu

Sklon schodiště: do 58°

Nosnost: 120 kg

Rychlost: 9 m/min.

Příkon: 0,375 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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ŠIKMÉ 
SCHODIŠŤOVÉ 

PLOŠINY

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA 
HANDICARE FREECURVE
Pro opravdu strmá schodiště

Schodišťová sedačka Handicare Freecurve patří do ka-
tegorie sedaček „jednokolejnicových“. To znamená, že 
jako vodící kolejnici pro sedačku používá jeden silnější 
trubkový profil, na rozdíl od dvou profilů menšího prů-
měru. Jedno i dvoukolejnicový systém má svá pro i proti, 
ale u schodišťové sedačky Freecurve ta „proti“ budeme 
hledat jen velice těžko. Zvládá změny směru i sklonu stej-
ně dobře, jako třeba i točitá schodiště, dokáže negativní 
zatáčku a hodí se i pro instalace na schodiště velmi úzká. 
Má totiž možnost natočení sedačky do vhodného úhlu 
směrem ke schodišti, a to i během jízdy. To umožňuje 
průjezd užším schodištěm a Vy tak budete mít dostatek 
místa a pohodlí i pro vaše kolena. Možnost natočení pro 
usnadnění výstupu či nástupu je samozřejmostí. Pokud 

by Vám, i přes možnost opravdu velmi krátkého dojezdu 
pod schodištěm, ubírala kolejnice z potřebného prosto-
ru, je možné to vyřešit kolejnicí sklápěcí. Když nebudete 
sedačku používat, jednoduše kolejnici zvednete a zaklo-
píte tak, abyste i pod schody měli přesně ten prostor, na 
který jste byli vždy zvyklí. Bezpečnostní pás, zachycovač 
a všechny antikolizní systémy samozřejmě najdete i u se-
dačky Freecurve. Ovládání sedačky je velice snadné, stačí 
jen vychýlit joystick v požadovaném směru jízdy. Instala-
ce sedačky na schodiště nevyžaduje žádné stavební úpra-
vy a je otázkou většinou jednoho nebo dvou pracovních 
dnů, dle délky dráhy. Díky napájení pomocí baterií se na 
sedačku Freecurve budete moci spolehnout i v případě 
výpadku proudu.

Použití: interní

Typ schodiště: se změnou směru i sklonu

Sklon schodiště: do 61°

Nosnost: 125 kg

Rychlost: 6,6 m/min.

Příkon: 0,36 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA 
V64
Rychlé řešení pro přímá schodiště, spolehlivá v exteriéru

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA 
LOGIC
Rychlé dodání a elegantní řešení přímého schodiště

Šikmé schodišťové plošiny jsou určeny především pro 
přepravu osob na vozíku, hodí se však i pro kočárky 
a díky možnosti provedení se sklopným sedátkem také 
pro osoby hůře zvládající pohyb po schodišti. Plošina 
model V64 je určena pro překonávání schodišť přímých, 
a to jak v exteriéru, tak interiéru. 
Nejen díky svému designu, který pochází z dílny slav-
ného studia PININFARINA, ale i  díky své funkčnosti 
a spolehlivosti je V64 jednou z nejprodávanějších plošin 
v celosvětovém měřítku. Dvojitá ocelová vodící kolej-
nice s hliníkovou výplní a pevné „tělo“ plošiny působí 

kompaktně a  dodávají pocit bezpečí stejně jako série 
bezpečnostních prvků – omezovač rychlosti, zachycovač, 
dvojité dno plošiny, citlivé bezpečnostní okraje a nájezdy, 
signalizace přetížení a další… Montáž plošiny nezabere 
více než jeden pracovní den, je snadná a nevyžaduje 
žádné stavební úpravy. Ukotvení vodící kolejnice se pro-
vádí do schodišťových stupňů nebo na stěnu, případně 
na samonosné sloupky. Kolejnice se osadí samotnou plo-
šinou a zbývá jen připojení do elektrické sítě. Obrovskou 
výhodou je možnost úpravy vodící kolejnice přímo při 
montáži, a tím možnost okamžitého dodání!

Řešíte přímé schodiště, je jedno zda v interiéru nebo 
exteriéru, které Vám brání ve volném pohybu? Pak je 
schodišťová plošina LOGIC, nejen podle názvu, logickou 
volbou. Je moderní, s příjemným designem, působící na 
schodišti opravdu diskrétně. Do schodišťových stupňů, 
stěny nebo samonosně kotvená dvojitá vodící kolejnice 
z eloxovaného hliníku je opravdu nenápadná a nepod-
léhá ani působení nepříznivých povětrnostních vlivů. 
Tělo plošiny působí subtilně, a  přesto je dostatečně 
tuhé a pevné. Veškeré bezpečnostní prvky jsou samo-
zřejmostí. Pouhým stiskem jednoho tlačítka plošinu 
otevřete nebo naopak zavřete. Stejně tak se stiskem 

tlačítka pojezdu automaticky zvednou nájezdy, zavřou 
ochranné tyče a až poté se plošina vydá požadovaným 
směrem. Při příjezdu do stanice se opět automaticky 
sklopí nájezd a otevře ochranná tyč, ale pro Vaši bezpeč-
nost pouze ve směru výjezdu. Montáž nezabere více než 
jeden pracovní den – ukotvení vodící kolejnice, osazení 
plošinou a připojení do elektrické sítě. Pohon je bateri-
ový, takže se na LOGIC můžete spolehnout i v případě 
výpadku elektrického proudu. Velkou výhodou je rov-
něž možnost úpravy vodící kolejnice na místě instalace, 
takže není třeba čekat týdny nebo měsíce na výrobu! 
LOGIC Vám tak může sloužit téměř okamžitě!

Použití: interní i externí

Typ schodiště: přímé

Sklon schodiště: do 50°

Nosnost: 300 kg

Rychlost: 5 m/min.

Příkon: 0,75 kW

Napětí: 230 V

Použití: interní i externí

Typ schodiště: přímé

Sklon schodiště: do 45°

Nosnost: 250 kg

Rychlost: 6 m/min.

Příkon: 0,54 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA 
V65
Spolehlivá plošina robustní konstrukce se změnou směru dráhy

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA  
SLIM
Vhodná pro „extrémní“ schodiště

Pro vozíčkáře, maminky s kočárky i ty, kteří schody pro-
stě jen vyjít nemohou, je řešením schodišťová plošina 
model V65, která zvládne opravdu každé schodiště jak 
v  interiéru, tak v  exteriéru. Několik pater, schodišťo-
vých podest, parkovací zatáčky, změny směru i sklonu 
a potřeba opravdu dlouhé dráhy – to jsou bariéry „jako 
dělané“ pro plošinu V65. Dvojitá ocelová vodící kolejnice 
a pevné „tělo“ plošiny i zde s designem z tužky studia PI-
NINFARINA, propracované detaily i dílenské zpracování, 
prostě elegantní a bezpečná. Kromě všech standardních 
bezpečnostních prvků, jako jsou například zachycovač, 
omezovač rychlosti, zpomalování v zatáčkách a plynulý 

rozjezd či dojezd, které dbají především o bezpečnost 
přepravované osoby, jsou na plošině například také citli-
vé bezpečnostní okraje nebo dvojité dno plošiny, které se 
postarají také o bezpečí osob, které se mohou pohybovat 
na schodišti v její jízdní dráze. Jakékoliv možné kolizi 
je zabráněno dříve, než k ní dojde. Montáž bez potřeby 
stavebních úprav je samozřejmostí a nezabere více než 
jeden až dva pracovní dny. Ukotvení vodící kolejnice, osa-
zení plošinou a připojení k elektrické síti. Samotný pohon 
plošiny je bateriový, nemusíte se tedy ničeho obávat! Do 
nebo z patra se dostanete bez cizí pomoci i v případě 
výpadku elektrického proudu.

Schodišťová plošina SLIM je navržena tak, aby zvlád-
la opravdu každý extrém. Potřebujete i s vozíkem do 
patra, ale schodiště je příliš úzké a strmé? Věřte, že 
SLIM je zvládne. Lanový pohon uvnitř ocelové vodící 
kolejnice je vhodný právě pro tyto případy. Pohonná 
jednotka totiž není součástí plošiny, ale nachází se 
v horní stanici a právě o to může být samotná plošina 
užší. Užší plošina projede i užším schodištěm bez roz-
dílu prostředí (interní nebo externí). Zvládne dokonce 
i „negativní“ zatáčky, takže se dá montovat i na vnější 
stranu schodiště. Všechny bezpečnostní a  ovládací 

prvky jsou i tady samozřejmostí a jsou shodné s ostat-
ními modely – bezpečný provoz a plně automatické 
ovládání je cestou k Vaší nezávislosti. Vodící kolejnice 
je vyráběna přímo na míru na konkrétní schodiště. 
Montáž ani tady nevyžaduje žádné stavební úpravy 
a  je otázkou jednoho až dvou pracovních dnů. Uko-
tvení vodící kolejnice, osazení plošinou a pohonnou 
jednotkou a připojení do elektrické sítě. Plošina SLIM 
není bateriová, není tedy závislá na kapacitě baterie 
a umožnuje tak větší četnost jízd, případně poslouží 
současně více uživatelům.

Použití: interní i externí

Typ schodiště: se změnou směru i sklonu

Sklon schodiště: do 50°

Nosnost: 300 kg

Rychlost: 8 m/min.

Příkon: 0,7 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie Použití: interní i externí

Typ schodiště: se změnou směru i sklonu

Sklon schodiště: do 55°

Nosnost: 300 kg

Rychlost: 6 m/min.

Příkon: 0,75–1,5 kW

Napětí: 230 V
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ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA  
NEXT
Elegantní plošina nové generace

VERTIKÁLNÍ 
ZDVIŽNÉ 
PLOŠINY

NEXT, jak už sám název napovídá, je plošinou nové 
generace. Oceníte nejen čisté linie jejího nadčaso-
vého designu, ale především její velmi tichý provoz 
a  snadné ovládání. Hlavní devizou plošiny NEXT je 
ovšem její inovativní, segmentový kolejnicový systém. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o šikmou schodišťovou 
plošinu, která zvládá jak změnu sklonu, tak i směru, je 
toto řešení opravdu unikátní. Tam, kde konkurenční 
produkty potřebují k výrobě vodící kolejnice na míru 
mnohdy několik měsíců, u plošiny NEXT je její výroba 
otázkou v  řádu dnů. Standardně dodávané dálkové 
patrové ovladače je možné použít jak k pohodlnému 
přivolání, tak i k odeslání plošiny do parkovací pozi-
ce. Ergonomická ovládací tlačítka na plošině fungují 
už při pouhém dotyku prstu, dlaně nebo hřbetu ruky, 
bez potřeby jakékoliv síly ke stlačení. Pokud by se Vám 
však i tento způsob ovládání zdál málo pokrokový, mů-

žete si stáhnout aplikaci do svého chytrého telefonu 
a ovladač plošiny už budete mít vždy po ruce. Pomocí 
této aplikace můžete nejenom ovládat plošinu, ale 
můžete takto i snadno měnit nastavení jejich parame-
trů. V  jakém stavu se plošina nachází, si vždy lehce 
zkontrolujete na přehledném, integrovaném, barev-
ném displeji. Použití bateriového pohonu Vám bude 
nejenom jistotou možnosti volného pohybu i v přípa-
dě výpadku proudu, ale poslouží Vám také v případě 
potřeby nouzového provozu při poruše, bez nutnosti 
použití jakéhokoliv externího předmětu nebo zdroje. 
Montáž plošiny nezabere více než 1-2 pracovní dny, 
v závislosti na délce dráhy, vše bez nutnosti jakých-
koliv stavebních úprav. Po ukotvení vodící kolejnice, 
nasazení plošiny, připojení do sítě a nastavení Vám 
vyhovujících parametrů je plošina NEXT připravena 
Vám sloužit.

Použití: interní i externí

Typ schodiště: se změnou směru i sklonu

Sklon schodiště: 15°– 45°

Nosnost: 300 kg

Rychlost: 6 m/min.

Příkon: 0,7 kW

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA  
E07
Velmi pohodlně i do více pater

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA 
E10
S plně elektrickým pohonem až do pátého patra

Pohodlně do patra? Sám nebo současně s doprovodem? 
Výtahem? NE, vertikální zdvižnou plošinou! Z pohledu 
uživatele mezi nimi nepoznáte rozdíl a přitom se od 
sebe výtahy a vertikální plošiny tolik liší. Plošiny jsou 
podstatně levnější, nepotřebují žádné jámy ani hlavy ša-
chet, mnohdy nepotřebují vůbec žádné stavební úpravy 
nebo jen minimální, a montáž je otázkou jen několika 
pracovních dnů a ne týdnů. A přitom Vám poskytnou 
stejnou službu jako klasický výtah. Do příslušného 
patra Vás doveze, na vozíku nebo bez něj, pohodlně 
a třeba i s nákupem. S plošinou E07 dokonce do výšky 
zdvihu 15 metrů. Tato vertikální plošina je hydraulická 

a zajistí Vám tedy velmi plynulý a tichý provoz s mož-
ností sestupu do nejnižšího patra i v případě výpadku 
elektrického proudu. Instaluje se nejen v interiéru, ale 
velmi často v exteriéru, takže Vám z Vašeho obytného 
prostoru nesebere ani kousek, naopak Vám ho rozšíří. 
E07 je velmi spolehlivé zařízení, a to i v nepříznivých 
povětrnostních podmínkách. Je totiž vybaveno ohře-
vem hydraulického oleje pro případ i opravdu tuhých 
mrazů. Šachta je ocelová s  výplněmi bezpečnostním 
sklem, může však být i zděná. Záleží jen na Vaší volbě. 
Široká doplňková výbava i možnost různého barevného 
provedení uspokojí jistě i náročné uživatele.

Od klasického výtahu téměř k nerozeznání, a přece 
se spoustou výhod – to je vertikální zdvižná plošina 
model E10. Vyveze Vás téměř do 15 metrů a  může 
mít i  5 zastávek. Je podstatně levnější než klasický 
výtah, nepotřebuje žádnou jámu a  jen minimální 
hlavu šachty, plně elektrický pohon, a přece bez po-
třeby protizávaží. Nepotřebuje dokonce ani žádnou 
strojovnu, veškerá technologie je umístěna uvnitř 
šachty. Konstrukční řešení E10 je opravdu unikátní. 
Pro uvedení kabiny do pohybu nepoužívá lana ani 
řetězy, ale dvojitý, plochý, ozubený řemen. Frekvenč-
ním měničem řízený elektromotor, umístěný na dně 
šachty, umožňuje nejen plynulé rozjezdy a zpomalení 
při zastavení, ale díky ukotvení do podlahy nepřenáší 
žádné vibrace do stěn ani stropů a tím je provoz E10 
opravdu velmi tichý. Veškeré bezpečnostní prvky jako 

například zachycovač, optické závory, kontinuálním 
stiskem ovládaná tlačítka nebo telekomunikační zaří-
zení v kabině umožňující spojení s naším NONSTOP 
servisním střediskem, jsou také u této vertikální plo-
šiny samozřejmostí. Možnost opravdu široké volby 
doplňkové výbavy, materiálů i barevného provedení 
jistě uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Je tedy jen 
na Vás, pro jakou šachtu se rozhodnete, zda pro zdě-
nou nebo ocelovou s výplněmi transparentním bez-
pečnostním sklem, budete chtít dveře panoramatické 
nebo s požární odolností, manuální nebo automatické, 
jaká bude barva stěn kabiny nebo třeba její podlaha. 
Opravdu si můžete vybrat. Montáž je otázkou několika 
pracovních dnů, vždy samozřejmě podle výšky zdvihu 
a typu šachty. S vertikální plošinou E10 zdoláte patra 
opravdu komfortně.

Použití: interní i externí

Zdvih: 14,6 m

Nosnost: 400 kg

Rychlost: 9 m/min.

Příkon: 1,5 kW

Napětí: 230 V

Použití: interní i externí

Zdvih: 14,6 m

Nosnost: 400 kg / 500 kg (verze HL)

Rychlost: 9 m/min.

Příkon: 1,5 kW

Napětí: 230 V
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VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA 
S11
Elegantně do tří metrů zdvihu

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA 
S08 SILVER
Pro ty nejnižší bariéry

Chcete elegantní řešení bariéry? Vzdušné, bez jaké-
koliv šachty? Pokud není výškový rozdíl podlah, zvý-
šené přízemí nebo patro vyšší než 3 metry, plošina 
S10 splní Vaše požadavky. Je to vertikální zdvižná 
plošina bez opláštění (šachty), která Vám však nabíd-
ne podobný komfort a  stejné bezpečí jako tradiční 
opláštěné plošiny. Podlaha s dvojitým dnem, branky 
s bezpečnostním zámkem, uzavírací- sklápěcí nájezd, 
zachycovač, bezpečné napětí v ovládacích prvcích, 
stop tlačítko a další osazené bezpečnostní prvky, ať už 

mechanické či elektronické, jsou toho jasným důka-
zem. Pohon je zabezpečen elektromotorem prostřed-
nictvím nekonečného šroubu a matice. Elektromotor 
je ovládán frekvenčním měničem, který se postará 
o to, aby Vaše jízda byla opravdu pohodlná a plynulá, 
a to i díky systému „soft start/stop“. Montáž je snadná 
a zabere 1-2 pracovní dny. Vzhledem k absenci šach-
ty, doporučujeme S10 zejména pro interní instalace, 
v exteriéru pouze pokud se místo instalace nachází 
například pod přístřeškem.

S08 SILVER je vertikální plošina používaná k překoná-
ní těch nejmenších výškových rozdílů, protože si uvě-
domujeme, že i tyto malé rozdíly mohou představovat 
velkou překážku. A proto SILVER se svojí výškou zdvihu 
do jednoho metru. Patří k  vertikálním plošinám bez 
opláštění, je bezpečný a spolehlivý. Zdvih je obstarán 
elektromotorem a nekonečným šroubem s maticí. Ovlá-
dání je snadné a všechny funkce jsou plně automatické 
(na požádání včetně automatické horní branky). Hodí se 

pro instalace interní i externí. Aby zařízení lépe odolá-
valo nepříznivým povětrnostním vlivům nebo čistě z de-
signového hlediska, může být provedeno také kompletně 
v nerezové oceli. Nepotřebuje žádnou prohlubeň ani jiné 
stavební úpravy. Instalace je většinou otázkou pouze pár 
hodin. SILVER stačí umístit a připojit do elektrické sítě. 
Vzhledem ke svojí univerzálnosti a snadnosti instalace 
bývá toto zařízení vyrobeno na sklad, a tudíž Vám u i něj 
můžeme nabídnout možnost okamžitého dodání.

Použití: interní i externí

Zdvih: 3 m

Nosnost: 300 kg

Rychlost: 6 m/min.

Příkon: 2,2 kW

Napětí: 230 V
Použití: interní i externí

Zdvih: 1 m

Nosnost: 400 kg

Rychlost: 2,4 m/min.

Příkon: 2,2 kW

Napětí: 230 V
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VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA 
TORO
Bez šachty a lehce nad tři metry

VERTIKÁLNÍ ZDVIŽNÁ PLOŠINA 
STRATEGOS
Spolehlivá i v extrémních povětrnostních podmínkách

Potřebujete vyřešit bariéru v exteriéru, ale máte oba-
vu z  extrémních povětrnostních podmínek? Právě 
do takového prostředí byl navržen STRATEGOS. Tato 
vertikální zdvižná plošina je už v základní verzi kom-
pletně pozinkovaná, avšak nabízí se také ve verzi nere-
zová ocel. Nezkoroduje Vám ani šachta, STRATEGOS ji 
nepotřebuje, patří do skupiny vertikálních zdvihacích 
plošin bez opláštění. Ať se jedná o  zvýšené přízemí 
nebo klidně i patro, pro STRATEGOS není výška do tří 
metrů bariérou. O pohon plošiny se stará frekvenčním 

měničem řízený elektromotor působící současně na dva 
nekonečné šrouby a matice, unikátní a opravdu spo-
lehlivý systém. Veškeré bezpečnostní prvky jsou i u to-
hoto zařízení samozřejmostí. STRATEGOS nepotřebuje 
žádnou prohlubeň a většinou se obejde bez jakýchkoliv 
stavebních úprav. V případě, že konstrukci plošiny není 
kam kotvit (žádná opěrná stěna), je možná dodávka i se 
samonosným ocelovým rámem. Montáž plošiny je snad-
ná a zvládne se během jednoho pracovního dne. Stačí 
plošinu usadit na místo a připojit do elektrické sítě.

Líbila by se Vám vertikální zdvižná plošina bez šachty, 
ale potřebujete se dostat s výškou zdvihu nad 3 metry? Je 
jen málo zařízení, která to bez šachty umožňují, a TORO 
je jedním z nich. Mnohdy stačí opravdu jen pár centi-
metrů nad třímetrovou hranici, abyste dosáhli úrovně 
podlahy prvního patra. A právě tady je tou správnou 
volbou vertikální zdvižná plošina model TORO. Jejího 
„bezšachetního“ provedení můžete využít až do výšky 
zdvihu 3,8 metru. Její téměř bezhlučný provoz je za-
bezpečen hydraulickým systémem, za použití tichého 
čerpadla a  jedno nebo dvojčinného (teleskopického) 
hydraulického pístu. Nejsou třeba žádná lana ani řetězy, 
píst je upevněn přímo na konstrukci plošiny. Bezpeč-

nostní ventil, dvojité dno, elektro zámky umožňující 
otevření dveří, jen pokud je u nich přítomna plošina, 
stop tlačítko, mechanizmus zabraňující přetížení nebo 
i bateriový zdroj, prostřednictvím kterého sjedete do 
spodní stanice i v případě výpadku proudu, jsou jen 
některé z mnoha prvků, které se postarají o Vaši bez-
pečnou jízdu. Standardní rozměr plošiny 1,1x1,4 m Vám 
zase zabezpečí dostatek prostoru na plošině. Barevné 
provedení (grafitová nosná konstrukce a plošina, bílý 
čelní panel plošiny a středové výplně nosné konstrukce) 
ladí ve většině interiérů i exteriérů. Montáž zařízení je 
otázkou jednoho dne. Pokud jste rozhodnuti pro zaříze-
ní bez šachty, na plošinu TORO se můžete spolehnout.

Použití: interní i externí

Zdvih: 3,8 m

Nosnost: 385 kg

Rychlost: 9 m/min.

Příkon: 2,2 kW

Napětí: 230 V

Použití: interní i externí

Zdvih: 3 m

Nosnost: 400 kg

Rychlost: 4,8 m/min.

Příkon: 3 kW

Napětí: 230 V
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STROPNÍ ZVEDACÍ 
SYSTÉMY

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉM  
LUNA
Zvládnete bezpečně a důstojně jakýkoliv přesun

Jsou nebo se stávají Vaše přesuny v rámci místnosti či 
bytu namáhavé pro pečující osobu a nedůstojné pro 
Vás? Vzhledem k tomu, že se často jedná o přesun do 
koupelny nebo na toaletu, víme, že se jim opravdu 
nelze vyhnout. A právě proto byly vyvinuty stropní 
zvedací systémy jako LUNA. S  její pomocí je nejen 
přesun osob z postele na vozík, do vany, sprchy nebo 
toaletu mnohem snazší, ale stejně tak snazší je samot-
né koupání, sprchování i návštěva toalety, máte totiž 
volné ruce. Sortiment různých druhů vaků je určen 
přímo těmto činnostem (koupací, toaletní…). A nejen 
to, LUNA Vám může posloužit také k rehabilitaci. Se 
speciálním vakem pro nácvik chůze budete mít tuto 
možnost přímo ve svém domácím prostředí. Manipu-
lace s vaky a jejich samotná aplikace je velmi snad-

ná. Moderní design kazety se doplňuje s diskrétním 
vzhledem bílé vodící kolejnice, která téměř splývá 
se stropem. Kotvení hliníkových vodících kolejnic je 
možné do stropu, stěn nebo prostřednictvím samo-
statných nosných konstrukcí. S  LUNOU se můžete 
pohodlně pohybovat nejen v rámci místnosti, ale i po 
celém patře. Systém tzv. „přehupů“ při použití jed-
né nebo více kazet Vám umožní propojit jednotlivé 
místnosti, a  to bez potřeby jakýchkoliv stavebních 
úprav. Velkou výhodou stropních systémů je to, že 
Vám v místnosti nebo domě nezaberou vůbec žádné 
místo – jsou totiž „na stropě“. Montáž obvykle netrvá 
více než jeden pracovní den a díky možnosti úpravy 
délky vodících kolejnic přímo při realizaci je i LUNA 
připravena k okamžitému dodání.

ZÁVĚSNÝ VAK TOALETNÍ VAK KOUPACÍ VAK

Použití: interní

Zdvih: 2,2 m

Nosnost: 200/275 kg

Napětí: 230 V / 36 V baterie
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SCHODOLEZY

PÁSOVÝ SCHODOLEZ 
T09 ROBY
Mobilní, skladné a spolehlivé řešení přímých schodišť

Užijte si více svobody! Zdolejte více bariér a třeba i na 
různých místech! Se schodolezem ROBY to bude snad-
né. Schodolez je totiž mobilní. Po tom, co s jeho pomocí 
sjedete schodiště v domě, ho můžete naložit do auta 
a ROBY Vám poslouží i na dalších schodištích (u lékaře, 
v zaměstnání, ve škole a kdekoliv jinde…). Jeho obslu-
ha je snadná a Váš doprovod ji hravě zvládne. Upevní 
vozík pomocí univerzálních úchytů a stiskem tlačítka 
pojezdu pohodlně a  plynule vyjedete nebo sjedete 
i několik pater. Ano, ROBY při plném nabití zvládne 
až 23 pater! 
Snadný pohyb na podestách nebo v patrech je zajištěn 
pomocnými kolečky s automatickou aktivací, stačí jen 
naklonit kormidlo. O Vaši bezpečnost se postarají nejen 
speciální pryžové pásy s vysokou adhezí, které vždy 
bezpečně „drží“ na hranách několika schodišťových 
stupňů, ale také optická signalizace sklonu schodiště, 

samosvorná převodovka, elektronická kontrola rych-
losti, ovládání se zpožděním proti náhodným stiskům, 
systém dvojitého mechanického uchycení kormidla 
k  podvozku, kontrolovaný bezpečnostním mikrospí-
načem, úchyty pro upevnění vozíku s pojistkou proti 
uvolnění, bezpečnostní pás, nastavitelná opěrka hlavy, 
stop tlačítko a další. Pro snazší manipulaci, přepravu 
i skladování se dá schodolez jednoduše rozložit a zase 
složit na dvě části – podvozek a kormidlo. Schodolez 
T09 ROBY je pro svůj nadčasový design i univerzálnost 
použití velmi žádaným produktem, proto je vždy v do-
statečném počtu držen v našich skladech, abychom Vám 
i u tohoto produktu mohli garantovat možnost okamži-
tého dodání. Chcete si bezplatně a nezávazně vyzkoušet 
schodolez přímo na svém schodišti? Stačí jen zavolat 
a v případě, že Vám bude ROBY vyhovovat, může u Vás 
rovnou zůstat.

Použití: interní

Sklon schodiště: do 35°

Nosnost: 130 kg

Rychlost: 5 m/min.

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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KOLEČKOVÝ SCHODOLEZ 
T10 SCALACOMBI
Vhodný pro točitá schodiště

PÁSOVÝ SCHODOLEZ 
JOLLY
Mobilní řešení přímého schodiště kdekoliv budete potřebovat

Kolečkový schodolez T10 SCALACOMBI je vhodný 
pro použití na velmi úzkých schodištích (třeba jen 
55 cm) s malými podestami (stačí jen 80 cm) nebo na 
schodištích velmi strmých (do 55°). Jeho výhodou je 
i  možnost použití na točitých schodištích, kde jiný 
typ schodolezu není vhodný nebo možný. Paten-
tovaný pohyb schodolezu s  funkcí „soft -step“ Vám 
zaručuje pohodlný a  bezpečný výstup nebo sestup 
každého schodišťového stupně bez jakékoliv náma-
hy pro doprovod. Přepravovaná osoba se může jen 
usadit na pohodlné sedátko, opřít si nohy o podnožku 
a případně i využít sklápěcích područek. Postupným 
zdoláváním jednotlivých schodišťových stupňů se 
dostanete do potřebného patra. T10 SCALACOMBI 
zvládne na jedno nabití až 200 schodišťových stupňů, 

což odpovídá deseti až jedenácti patrům, a to rych-
lostí 12 schodů za minutu. Pro pohodlnou přepravu 
schodolezu je možné jej snadno a rychle rozložit na 
několik částí (podvozek, sedátko, kormidlo, opěrka 
nohou a područky) a lehce uložit do kufru osobního 
automobilu. Následná kompletace Vám zabere sotva 
minutku a SCALACOMBI je zase připraven Vám slou-
žit. O bezpečnost přepravované osoby se stará celá 
řada bezpečnostních prvků, z nichž asi nejdůležitější 
je systém dvojité mechanické na sobě nezávislé brzdy, 
který Vám nikdy nedovolí přejet hranu schodu jiným 
než bezpečným způsobem. T10 SCALACOMBI si mů-
žete bezplatně vyzkoušet přímo na svém schodišti 
a bude -li Vám vyhovovat, tak i v  jeho případě jsme 
připraveni k okamžitému dodání.

Chcete být opravdu mobilní, kamkoliv přijedete? Po-
tom Vám nepomůže zařízení, které je pevně spojeno 
s  jedním schodištěm nebo patrem. Potřebujete tedy 
i pomůcku mobilní. Takovou, kterou naložíte do Va-
šeho automobilu a převezete s sebou, kam jen budete 
chtít. A právě takovou pomůckou je pásový schodolez 
JOLLY. Ten nepotřebuje žádné vodící kolejnice, ani 
žádné stavební úpravy, a tím ani Vy nemusíte nikoho 
žádat o souhlas s  instalací nebo dokonce o stavební 
povolení. Prostě si schodolez přivezete pod schody 
a s doprovodnou osobou je lehce překonáte. O Vaše 
bezpečí se přitom postará celá řada bezpečnostních 
prvků a univerzálních, jištěných úchytů, určených pro 
různé druhy vozíků. Náklonové čidlo Vám ukazuje, 
že je sklon schodiště bezpečný. Boční ledka přesně 
označí místo, kdy je třeba se schodolezem u  hrany 

schodiště zastavit. Dva pásy vyrobené z  pryžového 
materiálu odolného proti oděru, a přitom s vysokou 
adhezí, drží schodolez bezpečně, vždy současně na 
několika hranách schodišťových stupňů. Vy si jen 
před jízdou pohodlně upravíte výšku hlavové opěrky, 
zapnete bezpečnostní pás a řeknete doprovodné oso-
bě, do kterého patra máte namířeno. Schodolez JOLLY 
zvládne při zatížení 130 kg, na jedno nabití baterie, 
vyjet až padesát pater! Pokud by se přeci jen někdy 
vyskytla nějaká závada, patentovaný systém sestupu 
Vám umožní, pouhým stiskem tlačítka, odblokovat 
bezpečnostní brzdu a pomalou jízdou se díky gravi-
taci dostat až do nejnižšího podlaží. Pokud byste si 
schodolez rádi vyzkoušeli, kontaktujte nás. A pokud 
s ním budete spokojeni, jsme připraveni k okamžité-
mu dodání. Také schodolezy máme skladem.

Použití: interní

Sklon schodiště: do 35°

Nosnost: standard 130 kg 
zesílená verze 150 kg

Rychlost: 5 m/min.

Napětí: 230 V / 12 V baterie

Použití: interní

Sklon schodiště: do 55°

Nosnost: 120 kg

Rychlost: 12 schodů/min.

Napětí: 230 V / 24 V baterie
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KOLEČKOVÝ SCHODOLEZ 
SCOIATTOLO
Pohodlně i na točitých schodištích

NÁJEZDOVÉ 
RAMPY

Pohodlné křeslo na kolečkách, s  elektrickým poho-
nem, které Vás komfortně a rychle vyveze po scho-
dech nahoru nebo dolů. Tak by se asi dal stručně 
charakterizovat kolečkový schodolez Scoiattolo. Jedi-
nečný systém pohybu pomocí šesti kol (tři na každé 
straně), uchycených „do trojúhelníku“, Vám umožní 
zdolat schody překvapivě plynule a snadno. Schodolez 
Scoiattolo je opravdu pohodlný. Ergonomicky tvaro-
vané a  polstrované sedátko je doplněno sklopnými 
područkami, které zajistí pohodlný nástup nebo vý-
stup a příjemnou jízdu, stejně jako výškově stavitelná 
opěrka hlavy a  nohou. Spoléhat se budete jistě na 
doprovodnou osobu, která uvítá možnost výškového 
nastavení držadel, ale postarají se o Vás i bezpečnost-
ní systémy propojené s elektromagnetickou brzdou, 

která se aktivuje při jakékoliv nečekané situaci. Náklo-
nové čidlo vydá akustický signál okamžitě při překro-
čení povoleného náklonu. Signalizace stavu baterie 
Vás ubezpečí, že se do svého patra s velkou rezervou 
dostanete, vždyť Scoiattolo na jedno nabití zvládne 72 
pater. Jediným limitem by mohla být výška schodi-
šťového stupně. Standardní verze zvládne schod do 
výšky 20 cm, speciální do 24 cm. To by ale mělo na 
většinu schodišť opravdu stačit. Dvě přídavná koleč-
ka Vám umožní pohyb v patře jako na standardním 
mechanickém vozíku a integrovaná nabíječka pohodl-
nou péči o baterii. Kontaktujte nás a vyzkoušejte, že je 
schodolez Scoiattolo opravdu jedinečným produktem. 
I tento schodolez máme skladem, po vyzkoušení Vám 
může ihned sloužit.

Použití: interní

Sklon schodiště: do 40°

Nosnost: 120 kg

Rychlost: 20 schodů/min.

Napětí: 230 V / 12 V baterie
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NÁJEZDOVÉ RAMPY 
PŘENOSNÉ
Jednoduše, lehce a rychle

NÁJEZDOVÉ RAMPY 
PEVNÉ
Víceúčelové využití

Přenosné nájezdové rampy jsou vhodné k překonání těch 
nejnižších výškových rozdílů jako třeba jednoho, dvou 
nebo tří schodišťových stupňů. Jejich výhodou je možnost 
snadné, rychlé aplikace a možnost použití na více místech. 
Stačí je jednoduše rozložit, použít a zase složit. Jsou leh-
ké – z eloxovaného hliníku, teleskopické – nezaberou tolik 
místa a díky komfortním plastovým úchytům i snadno 

přenositelné. Přilnavé konce profilu stejně jako protis-
myková úprava povrchu rampy Vám dodají pocit bezpečí 
za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Tyto nájezdové 
rampy jsou vhodné i tam, kde není možné instalovat ram-
py pevné, ať už pro nedostatek místa nebo jen pro dočasné 
použití. Přenosné rampy o délkách dva a tři metry máme 
vždy skladem, připravené k okamžitému dodání.

Pevné nájezdové rampy slouží k  překonání přede-
vším nižších úrovňových rozdílů. Důvodem je jejich 
prostorová náročnost, která roste úměrně s výškou 
bariéry. Dle stávající legislativy musejí být široké 
nejméně 1,5 metru a  jejich podélný sklon musí být 
nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %). To znamená, že pro 
překonání výškového rozdílu jednoho metru by ram-
pa měla mít délku minimálně 16 metrů! A  to není 

zrovna málo. Nicméně pokud s místem problém není, 
je rampa využitelná nejen pro vozíky, ale třeba i pro 
dětské kočárky nebo kola. Námi vyráběné rampy jsou 
po obou stranách opatřeny zábradlím a madly a jsou 
vůči nepříznivým povětrnostním vlivům opatřeny 
povrchovou úpravou zinkováním. Rampa je vyráběna 
na míru a její montáž trvá jeden až několik pracov-
ních dnů v závislosti na její délce. 

Použití: interní i externí

Nosnost: 350/200 kg

Provedení: přenosné, teleskopické 
o délce 2 a 3 m

Materiál: eloxovaný lisovaný hliník

Použití: interní i externí

Nosnost: 1000 kg

Provedení: pevné o délce dle převýšení

Materiál: ocel s povrchovou úpravou 
zinkováním
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PROHLÍDKA ZDARMA
kdekoliv na území ČR, včetně zaměření a vypracování návrhů na řešení 
odstranění bariéry

BEZPLATNÉ ODZKOUŠENÍ SCHODOLEZŮ
přímo na Vašem schodišti

NÁVRH NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
díky kompletnímu sortimentu zdvihacích zařízení

SNADNÁ DOSTUPNOST
v rámci celé ČR – tři pobočky: Praha – Brno – Havířov, se sítí obchodních 
zástupců, kteří Vás navštíví v místě a době, která VÁM bude vyhovovat

NON-STOP SERVIS
záruční i pozáruční – vlastní servisní střediska ve všech regionech ČR

BEZPLATNÁ KOMUNIKACE
infolinka pro poradenství a technickou podporu (i přes víkendy a svátky) 
zdarma

ZÁRUKA KVALITY
naše zařízení jsou plně v souladu s platnou legislativou a jejich bezpečnost 
a kvalita byla prověřena a potvrzena evropskými zkušebnami jako např. TÜV, 
IMQ, DNV atd.

TRADICE A PROFESIONALITA
již více než 20 let se věnujeme odstraňování bariér, jsme členem 
Cechu MOBILITY

PROČ SI VYBRAT VECOM

BRNO

HAVÍŘOV

PRAHA

Regionální zástupce

Sídlo
VECOM zdvihací zařízení s. r. o.
Františka Křížka 1105/4
170 00 Praha 7

Provozovna Brno
VECOM zdvihací zařízení s. r. o.
Lipůvka 397
679 22 Lipůvka

Provozovna Havířov
VECOM zdvihací zařízení s. r. o.
U Stromovky 9
736 01 Havířov

vecom@vecom.cz
www.vecom.cz
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800 100 659 bezplatná infolinka



bezplatná infolinka  

800 100 659 
vecom@vecom.cz
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