
Do konserwacji, czyszczenia, naprawy opraw
oświetleniowych w wysokich lub trudnodostępnych
miejscach; eliminuje konieczność użycia
rusztowania lub podnośników.

Nie musisz martwić się o wstrzymanie
produkcji. Praca nie zostanie zakłócona
dzięki zastosowaniu wciągarek.

REEL TECH zapewnia ciągły proces produkcji!

Niektóre obiekty mają szklane, drewniane
lub marmurowe podłogi. Korzystanie z drabiny,
rusztowania czy podnośnika może je uszkodzić.

REEL TECH niweluje ryzyko uszkodzenia 
drogiego parkietu czy podłogi!

Stacje kolejowe (ÖBB, DB, SNCF, NSB) - Centra Handlowe (Warszawa, Szczecin, Gdynia, Wiedeń, Monachium) - 
Sklepy Meblowe (Kika, Leiner) - Browary (Carlsberg, Guinnes, Forst) - Hale wystawienniczo/targowe (Hanower, Bazylea) - 
Szkoły Wyższe (Warszawa, Białystok, Luksemburg, Monachium) - Porty Lotnicze (Helsinki, Londyn Heathrow) - 
Budynki Rządowe (Berno) - Hotele, Kościoły, ...

REEL TECH oferuje doskonałe rozwiązanie, które
nie zakłóci korzystania z obiektu przez klientów!

W miejscach publicznych takich jak hotele,
stacje kolejowe czy centra handlowe korzystanie z
rusztowań czy podnośników jest czasochłonne i
zazwyczaj wiąże się z zamknięciem pewnego
obszaru ruchu co ogranicza poruszanie się klientów.

powodów dla których warto zastosować

wciągarki do oświetlenia

Jest wiele technicznych i ekonomicznych powodów, żeby
korzystać z wciągarek do oświetlenia REEL TECH. wszystkie
z nich są związane z obniżeniem kosztów oraz efektywną
obsługą oświetlenia.



Jakość i bezpieczeństwo urządzeń jest gwarantowane
przez certyfikat TUV i Europejski znak CE!
Niezawodność gwarantują opatentowane funkcje,
takie jak hamulec bezpieczeństwa, auto-stop,
niezawodne kontakty elektryczne i wiele innych.
Gwarantuje to całkowicie bezobsługową pracę!
Ryzyko wypadku przy konserwacji oświetlenia
jest zerowe! Korzystając z REEL TECH nie musimy
wspinać się po drabinach czy rusztowaniach.
Korzystamy tylko z pilota stojąc na podłoze.

REEL TECH oferuje również alternatywne zastosowania,
takie jak wciągarki Power Zoom ułatwiające dostęp do
gniazd elektrycznych. Jest także idealna dla banerów 
reklamowych. Banery mogą być wymieniane w krótszym 
czasie co sprawia, że stają się bardziej dostępną 
powierzchnią reklamową.

Producenci oświetlenia LED udzielają na swoje urządzenia
długoletnie gwarancje, co nie zawsze wiąże się z uznaniem
przez producenta roszczeń gwarancyjnych z powodu braku
możliwości udowodnienia długości świecenia źródła LED.
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Urządzenia są całkowicie bezobsługowe i
nie podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego!
Żywotność wciągarek przewidziana jest na 
25 lat!

REEL TECH, tam gdzie jest to nam potrzebne!

Wciągarki REEL TECH pozwalają zaoszczędzić na
kosztac wynajmu podnośnika, rusztowania,
przeszkolonego personelu czy transportu.

O f e r o w a n e  u r z ą z e n i a  c h a r a k t e r y z u j ą
się udźwigiem od 3 kg do 1000 kg,możliwośćią 
wykorzystania do podwieszania banerów reklamowych,
dekoracji świątecznych, kamer przemysłowych czy
czujników dymu i ognia. 

REEL TECH spełnia Twoje oczekiwania!

powodów dla których warto zastosować

wciągarki do oświetlenia


