Надійність в деталях

Якість. Надійність. Задоволення.

Група компаній
“СТІЛАЙН ЛІФТ”
З 2003 року Група компаній «Стілайн Ліфт» є
оператором поставок ліфтового обладнання на ринок
України. Ми поставляємо наступне обладнання:
пасажирські ліфти, вантажні ліфти, вантажопасажирські
ліфти, гідравлічні ліфт, панорамні ліфти, ліфти котеджні,
малі вантажні ліфти, автомобільні ліфти, ескалатори,
травелатори, вантажні платформи й інше підйомне
устаткування відомих світових брендів, а також готові
запропонувати пасажирські і малі вантажні ліфти
вітчизняного виробництва.
Наше конструкторське бюро протягом 15 років
постійно розробляє та впроваджує у виробництво
ліфтів більш нові та досконалі рішення, які дозволяють
задовольнити будь-які побажання замовників. На всі
ліфти, ескалатори, надається відповідальна гарантія
від виробника, а також гарантійне та післягарантійне
обслуговування та сервіс ліфтів від нашої компанії.
ГК «Стілайн Ліфт» надає послуги: монтаж ліфтів,
обслуговування ліфтів, ремонт ліфтів, а додатково

у нас можна замовити диспетчеризація ліфтів. Ми
працюємо з усіма регіонами України, оскільки маємо
представництва і монтажні підрозділи по всіх великих
містах країни, а саме: в Одесі, Дніпропетровську,
Харкові, Львові, Сумах, Полтаві, Миколаєві, Кривому
Рогу, Луцьку, Вінниці, Житомиру, Тернополі, ІваноФранківську, Херсоні, Чернівцях, Чернігові, Донецьку,
Луганську. За рахунок цього ГК «Стілайн Ліфт» готова
запропонувати нашим замовникам найкращі терміни
поставки і монтажу ліфтового обладнання, а також
своєчасне і якісне гарантійне та післягарантійне
обслуговування ліфтів, ескалаторів. У нас ви зможете
замовити та придбати новий ліфт за оптимальною
ціною.
Ми допоможемо вибрати оптимальне ліфтове
обладнання, а також надамо всю необхідну технічну
та фінансову інформацію за даними запиту на ліфти,
ескалатори, автоматичний паркінг. ГК «Стілайн Ліфт»
має власне виробництво малих вантажних ліфтів у
Києві. Це дає можливість запропонувати нашому

замовнику саме вигідну цінову пропозицію на ліфти, а
також надати всі необхідні сертифікати та дозволи на
дане ліфтове обладнання при мінімальних термінах
виробництва і монтажу ліфтів.
Наші ліфти та ескалатори працюють по всій Україні
в банках, торгових і розважальних центрах, у житлових
будинках, лікарнях, в бізнес-центрах, приватних
будинках, ресторанах, в готелях і адміністративних
будівлях і т.д.
Ми пропонуємо тільки надійне і перевірене
часом ліфтове обладнання, яке принесе вам комфорт і
задоволення у вашому повсякденному житті!
Вся наша продукція відповідають європейським
нормам безпеки EN81, Українському Технічному
Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, та має сертифікат
відповідності та дозвіл на застосування в Україні.

Модель
«ПАЛАЦЦО»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•

Стінки кабіни оздоблені МДФ з натурального дерева, на задній стінці
розміщене дзеркало з бронзовим відтінком
Стеля елегантно освітлює кабіну вітражним візерунком
Панель керування виконана з позолоченої або дзеркальної нержавіючої
сталі на всю висоту кабіни с TFT монитором
Підлога може бути виконана з мармурової або гранітної плити
Двері кабіни та шахти також оздоблені з натурального дерева
Привід може використовуватися як електричний так і гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•

Оздоблення може бути виконано під інші породи дерева
Використання більш дорогих та елітних матеріалів для підлоги та стелі
Оздоблення стелі можливе з візерунком замовника

Застосовується в респектабельних офісах,
авангардним дизайном класу «А»

котеджах

та готелів з

Наші ліфти моделі «Палаццо» відповідають європейським нормам
безпеки EN81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, та
має сертифікат відповідності та дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«ЛЮКСОР
СТАНДАРТ»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•

Оздоблення стін кабіни з високоякісної шліфованої нержавіючої сталі з
панеллю виклику на всю висоту кабіни.
Стеля із нержавіючої сталі з діодною підствіткою
Підлога із зносостікого ПВХ, 6 стандартних кольорів на вибір
Двері кабіни та шахти центрального або телескопічного відкривання із
високоякісної нержавіючої сталі виробництва Fermator (Італія)
Привід електричний або гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•

Стеля та стіни із текстурованої нержавіючої сталі на вибір Замовника
Встановлення додаткових дверей кабіни під кутом 90° і 180°
Підлога із мармуру або керамо-граніту

Кабіна «Луксор Стандарт» має вишуканий дизайн, який прийде до смаку
в будь-якому інтер’єрі. Вертикальні вставки з шліфованої нержавіючої
сталі комбінуються з вставками з дзеркальної нержавіючої сталі. Інтер’єр
кабіни створює відчуття надійності і вишуканості. Розроблена з метою
встановлення в сучасних житлових будинках та бізнес центрах.
Наші ліфти моделі «Люксор Стандарт» відповідають європейським
нормам безпеки EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011,
ПББЄЛ, мають Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«ЛУКСОР»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•

Оздоблення стін кабіни з високоякісної шліфованої нержавіючої сталі з
панеллю виклику на всю висоту кабіни.
Стеля із нержавіючої сталі з діодною підствіткою
Підлога із зносостікого ПВХ, 6 стандартних кольорів на вибір
Двері кабіни та шахти центрального або телескопічного відкривання із
високоякісної нержавіючої сталі виробництва Fermator (Італія)
Привід електричний або гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•

Стеля та стіни із текстурованої нержавіючої сталі на вибір Замовника
Встановлення додаткових дверей кабіни під кутом 90° і 180°
Підлога із мармуру або граніту

Кабіна «Луксор» звеличує красу в простоті. Комбінуючи рішення для стін
з нержавіючої сталі та дзеркал з довговічними матеріалами для підлоги,
сучасним, приємним освітленням та зручними у використанні панелями
управління,
інтер’єр кабіни створює додаткове відчуття простору.
Розроблена з метою встановлення в сучасних житлових будинках та бізнес
центрах.
Наші ліфти моделі «Луксор» відповідають європейським нормам безпеки
EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, мають
Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«ЗОЛОТО»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•

Дві стінки кабіни виконані з горизонтально розміщених панелей із
ламінату, задня стінка повністю закривається дзеркалом без рамки.
Стеля виконана з напівпрозорого матового скла, освітлення здійснюється
напряму через скло, що створює враження природного освітлення.
Панель керування розміщується також горизонтально для доповнення
неперевершеного дизайну. Виконується повністю з дзеркальної
нержавіючої сталі.
Підлога може бути виконана з мармурової або гранітної плити
Двері кабіни та шахти також виконуються із нержавіючої сталі, що
доповнює неперевершене відчуття комфорту
Привід може використовуватися як електричний так і гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•
•

Нанесення візерунку замовника на стелю на стінки
Оздоблення в різних кольорах
Заміна задньої стінки на панорамне скло
Встановлення акустичної системи, TFT монітору, радіо, годинника, кліматконтролю

Дана модель кабіни буде перлиною, яка підкреслює неперевершений
дизайн всієї будівлі. Модель «Перлина» встановлюється в офісних,
адміністративних та жилих приміщеннях, які потребують елегантності та
комфортності в ліфті.
Наші ліфти моделі «Перлина» відповідають європейським нормам
безпеки EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ,
мають Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«КОМФОРТ»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•

Оздоблення кабіни являє собою мікс з нержавіючої, візерунчастої або
шліфованої сталі і ламінованих панелей з сучасним освітленням.
Підлога із зносостікого ПВХ, 6 стандартних кольорів на вибір
Двері кабіни та шахти центрального або телескопічного відкривання із
високоякісної нержавіючої сталі виробництва Fermator (Італія)
Привід електричний або гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•
•

Стеля та стіни із текстурованої нержавіючої сталі на вибір Замовника
Встановлення додаткових дверей кабіни під кутом 90° і 180°
Вибір ламінованих панелей під натуральне дерево (бук, дуб, ясень тощо)
Підлога із мармуру або граніту

Стиль кабіни з легкою атмосферою, ідеальна для сучасних інтер’єрів як в
житлових, так і комерційних будівлях.
Наші ліфти моделі «Комфорт» відповідають європейським нормам
безпеки EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ,
мають Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«ЛАМІНАЦІЯ»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•

Оздоблення кабіни являє собою мікс з нержавіючої, візерунчастої або
шліфованої сталі і вертикально розташованих ламінованих панелей.
Вибір кольорів з каталога.
Підлога із зносостікого ПВХ, 6 стандартних кольорів на вибір
Двері кабіни та шахти центрального або телескопічного відкривання із
високоякісної нержавіючої сталі виробництва Fermator (Італія)
Привід електричний або гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•
•

Стеля та стіни із текстурованої нержавіючої сталі на вибір Замовника
Встановлення додаткових дверей кабіни під кутом 90° і 180°
Вибір ламінованих панелей під натуральне дерево (бук, дуб, ясень тощо)
Підлога із мармуру або граніту

Стиль кабіни з легкою атмосферою, ідеальна для сучасних інтер’єрів як в
житлових, так і комерційних будівлях.
Наші ліфти моделі «Ламінація» відповідають європейським нормам
безпеки EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ,
мають Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«ДЕКО СТАЙЛ»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•

Стінки кабіни виконані с високоякісної текстурованої нержавіючої сталі,
що створює футуристичне поєднання світла та відображення. Дивовижні
візерунки створюють неповторний стиль
Стеля з перфорованої дзеркальної нержавіючої сталі. Освітлення кабіни
здійснюють через перфорацію, яку доповнює діодне освітлення
Панель керування виконана з дзеркальної нержавіючої сталі на всю
висоту кабіни с TFT монитором
Підлога мармур або граніт
Двері кабіни та шахти доповнюють дзеркальний образ кабіни
Привід може використовуватися як електричний так і гідравлічний.

Додаткові опції:
•
•
•

Стеля індивідуального виконання, з візерунком
Панорамні двері кабіни та на поверхах
Встановлення акустичної системи, TFT монітору, радіо, годинника, кліматконтролю

Наші ліфти моделі «Деко Стайл» відповідають європейським нормам
безпеки EN81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, та
має сертифікат відповідності та дозвіл на застосування в Україні.
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Модель
«СТАНДАРТ»
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•

Оздоблення стін кабіни зі сталі з покриттям ПВЦ і панеллю керування на
всю висоту кабіни.
Стеля зі сталі з покриттям ПВЦ із звичайною підствіткою
Підлога зі зносостікого ПВХ, 6 стандартних кольорів на вибір
Двері кабіни та шахти центрального або телескопічного відкривання із
сталі з покриттям ПВЦ
Привід електричний або гідравлічний
Діодна визивна панель керування в кабіни і на поверхах

Додаткові опції:
•
•
•

Стеля та стіни із текстурованої нержавіючої сталі на вибір Замовника
Встановлення додаткових дверей кабіни під кутом 90° і 180°
ЛСД індикація в кабіні та на поверхах

Універсальний інтер’єр кабіни підійде для всіх типів будівель завдяки
своїй простоті та ергономічності. Застосовується в бюджетних житлових
будівлях, там, де треба заміна вітчизняному виробнику.
Наші ліфти з кабіною «Стандарт» відповідають європейським нормам
безпеки EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ,
мають Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Панорамний
ліфт
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•

2 стінки кабіни із прозорого скла з обрамленням з нержавіючої сталі на
всю висоту кабіни
1 стінка кабіни із нержавіючої сталі з визивною панеллю на всю висоту
кабіни
Стеля із нержавіючої сталі з діодною підствіткою
Підлога із зносостікого ПВХ, 6 стандартних кольорів на вибір
Двері кабіни та шахти центрального відкривання зі скла в рамці із
нержавіючої сталі виробництва Fermator (Італія)
Привід електричний або гідравлічний

Додаткові опції:
•
•
•
•
•
•

Повністю панорамна кабіна
Стеля із матового скла з вітражем
Двері телескопічні виробництва Wittur (Німеччина)
Підлога із мармуру або граніту
Кабіна круглої або напівкруглої форми
Прохідна кабіна під 180° або 90°

Застосовуються панорамні ліфти в приватних житлових будівлях, елітних
торгових та бізнес-центрах, в готелях з панорамним видом на береговій лінії.
Наші панорамні ліфти відповідають європейським нормам безпеки EN-81,
Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, мають Сертифікат
відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Маловантажний
ліфт (кухонний)
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•
•

стінки кабіни із шліфованої нержавіючої сталі
двері на поверсі автоматичні, 4 стандартні кольори на вибір
Стеля та підлога із шліфованої нержавіючої сталі
Обрамлення дверей із шліфованої нержавіючої сталі з вмонтованими
кнопками виклику
Привід електричний із зменшеним споживанням електроенергії
До 5 поверхів, висота підйому до 15м
Світова індикація знаходження кабіни на поверхах

Додаткові опції:
•
•
•
•
•
•

Прохідна кабіна під 180° або 90°
Двері кабіни автоматичні
6 або більше поверхів
Висота підйому більше 15м
Розпашні двері на поверсі
Двосторонній аудіо-зв’язок між поверхами

Застосовуються маловантажні ліфти в приватних житлових будівлях на
кухнях, в ресторанах, готелях, кафе, на складах та логістичних базах.
Наші маловантажні ліфти відповідають європейським нормам безпеки
EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, мають
Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Лікарняний
ліфт
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вантажопідйомність 500 кг (з провідником) або 1275 кг (без провідника)
Двері в кабіні та на поверсі автоматичні або розпашні (з провідником)
Стіни кабіни – скінплейт (нержавійка із заводським покриттям ПВЦ)
Панель виклику горизонтальна
Привід електричний із зменшеним споживанням електроенергії
З машинним приміщенням
Розмір кабіни 1400х2200х2100 (ШхГхВ)
Розмір дверей 1200х2000 (ШхВ)
Аварійна робота ліфта при вимкненні живлення

Додаткові опції:
•
•
•

Прохідна кабіна під 180° або 90°
Без машинного приміщення
Оздоблення кабіни і дверей – нержавіюча сталь

Застосовуються лікарняні ліфти в відповідних лікарняних установах,
при модернізації старих лікарень та будівництві нових.
Наші лікарняні ліфти відповідають європейським нормам безпеки
EN-81, Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, мають
Сертифікат відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Вантажний
ліфт
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•

Вантажопідйомність від 100 до 5000 кг
Двері в кабіні та на поверсі автоматичні або розпашні (з провідником)
Стіни кабіни – скінплейт (нержавійка із заводським покриттям ПВЦ)
Панелі МДФ в кабіні на рівні вантажу для захисту від ударів, сколів
Привід електричний із зменшеним споживанням електроенергії
З машинним приміщенням

Додаткові опції:
•
•
•
•
•

Аварійна робота ліфта при вимкненні живлення
Прохідна кабіна під 180° або 90°
Без машинного приміщення
Оздоблення кабіни і дверей – нержавіюча сталь
Можливість перевезення з пасажирами та без

Застосовуються вантажні ліфти в будь-яких господарських будівлях, на
складах, на виробництві, в лікарнях, в супермаркетах, в магазинах техніки.
Наші вантажні ліфти відповідають європейським нормам безпеки EN-81,
Українському Технічному Регламенту, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, мають Сертифікат
відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Шахти
для ліфтів
Шахти виготовляються згідно дійсних норм СНиП III-4-80 та ПУБЕЛ 2008
України в заводських умовах. Готова конструкція проходить 3-х разове
ґрунтування та покривається антикорозійною фарбою кольором під
замовлення.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Конструкція шахти розбірна, тому може з легкістю перевозитися та бути
відправлена в будь-яку точку України.
З шахтою поставляються всі необхідні креслення для її швидкого збору та
монтажу. Гарантія на цілісність конструкції при правильній установці – 36
місяців.
Металева шахта виготовляється під кожний окремий ліфт індивідуально,
тому може бути будь-якого розміру, для того щоб точно вписатися в
існуючу архітектуру будівлі.
Вартість шахти економічно зважена та зможе задовольнити будь-якого
замовника.
В якості зашивки використовуються сендвіч-панелі, профільний лист або
скло.
Як внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Ескалатори
Траволатори
Рухомі доріжки
Ескалатори та траволатори являються важливою частиною функціоналу
будь-якої крупної будівлі або транспортного вузла, забезпечуючи їх
мобільністю, комфортом пересування та унікальним виглядом.
Ми поставляємо ескалатори під будь-яку модифікацію будівлі, з кутом
нахилу 30°, 35° та шириною сходів 600, 800 та 1000 мм.
Стандартна комплектація:
•
•
•
•
•
•
•
•

Балюстрада – прозоре безпечно скло
Нижня частина балюстради – нержавіюча сталь
Поручні чорного кольору
Сходи із нержавіючої сталі
Тип приводу – Старт-Стоп
Виробник приводу - Siemens (Flender)
PLC контролер – Mitsubishi
Пускові контактори - LS (LG GROUP)

Додаткові опції:
•
•
•
•
•

Привід з частотним перетворювачем
Функція енергозберігання
Світові показники руху
Захисні щітки
Обрамлення із нержавіючої сталі

Наші есклатори, траволатори та рухомі доріжки відповідають
європейським нормам безпеки EN-81, ГОСТ 22011, ПББЄЛ, мають Сертифікат
відповідності та Дозвіл на застосування в Україні.
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Внутрішнє оздоблення кабін
Стіни
Нержавіюча сталь

18

Ламінація

золота
з візерунком

дзеркальна

золота
з текстурою

золота
з колами

шкіра

квадратна
текстура

шліфована

льон

Підлога
Зносостійкий ПВХ

Стеля
Лазерна різка, підвісний пвх плафон

Мармур або граніт
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Індикація
На поверхах, та панелі керування
Стандарт

Опції

Чіп ключ в кабіну

20

Виконані
роботи
1
1.
2.

3

4

2

5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Міжнародний виставковий центр, м. Київ, Броварський пр-т, 15
Миронівський хлібопродукт (ТМ «Наша Ряба»), м. Ладижин,
вул. Сагаєва,1
Вентс, м. Боярка, пр. 50-річчя Жовтня, 24
Епіцентр, м. Стрий, вул. О. Ольжича,18
Готель «Encore», м. Київ, Столичне шосе, 90
Київська православна церква, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 3-б
Приватний будинок, м. Вінниця
ЖК «ЮЖЗ», м. Ірпінь, вул. Новооскольська, 1д
БЦ «Нововокзальний», м. Київ, вул. Нововокзальна, 3
Бізнес-центр «City – R», м. Київ, Червонозоряний пр-т, 82
Мережа клінік «Медікус», м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 9
Київенерго, м. Київ, пл. І. Франка, 5
ЖК «Щасливий», 3-я черга, Петропавлівська Борщагівка,
вул. Оксамитова, 20-д
Агромат, м. Київ, вул. Булаховського, 4
ЖК «Кришталеві джерела», м. Київ, вул. Метрологічна, 52, 54, 56 та
інші
«Еврідей» Фінтес-центр, м. Київ, вул. В. Окружна, 4
ЖК «Чабани Квартал», м. Чабани, вул. Машинобудівників, 15-19
«Вода Буковель» Оздоровчно-рекреаційний центр, с. Поляниця,
Буковель
«Тавель» Готельний комплекс, с. Поляниця, Буковель
ЖК «Грін Лайф», м. Ірпінь, вул. Мечникова, 106-б
ЖК «Полярис», м. Чернівці, вул. Буковинська, 6-а
Музей дорогоцінного каміння, м. Київ, вул. Глибочицька, 17
Мереже ресторанів «VeryWell», м. Київ, вул. Сікорского, 1-а
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