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Działamy na rynku od 1988 roku, specjalizując się w usługach dźwigowych
w zakresie:

• projektowania i produkcji urządzeń,

• montaży i konserwacji dźwigów dowolnych typów,

• remontów oraz modernizacji wind osobowych i towarowych.

DostarczamyDostarczamy kompletne urządzenia dźwigowe wraz z dokumentacją techniczną 
i montażem, a także zapewniamy całodobową obsługę serwisową.

 
Posiadamy w stałej konserwacji ponad 2500 dźwigów i wykonujemy
modernizacje oraz instalacje dźwigów w nowych budynkach. 

Dotychczas zmodernizowaliśmy w zakresie wymiany wszystkich urządzeń
lub zainstalowaliśmy w nowych budynkach ponad 2000 dźwigów. 

Wszystkie instalacje wyposażamy w podstawowe zespoły
dźwigowe wyprodukowane we własnym zakresie: aparatury
sterowe wraz z pełnym osprzętem oraz kabiny z wyposażeniem,
a także konstrukcje nośne. 

Dzięki temu zapewniamy wieloletnią bezawaryjną pracę oraz
skuteczną obsługę serwisową nad zamontowanymi dźwigami,
a także szybki i nieograniczony dostęp do części zamiennych. a także szybki i nieograniczony dostęp do części zamiennych. 

Aktualnie zatrudniamy na pełnych etatach ponad 100 wysoko
wykwalifikowanych pracowników oraz współpracujemy
z kilkudziesięcioma firmami rzemieślniczymi – łącznie ponad 400 
osób. 

JesteśmyJesteśmy dobrze wyposażeni w środki transportu (posiadamy 
ponad 50 samochodów dostawczych i osobowych ) oraz zapew-
niamy skuteczną łączność poprzez telefonię komórkową i stacjo-
narną, jak również przez bezpłatną linię ratunkową 0 800 151 818. 

Oferujemy urządzenia dźwigowe wysokiej klasy, wykonane 
według najnowszych osiągnięć techniki dźwigowej
i zaprojektowane przez czołowych specjalistów w tej branży. 

Spółka WINDA-WARSZAWA jest liderem Grupy Polska WINDA, 
w składzie czterech specjalistycznych firm ściśle z sobą
współpracujących: 

• • STERDŹWIG - producent aparatur sterowych i automatyki   
  dźwigowej

• WINTECH - producent kabin i mechaniki dźwigowej

• LIFT COMPONENTS - handel komponentami dźwigowymi

Winda – Warszawa Sp. z o.o. posiada w 100% 

polski kapitał i z dużym powodzeniem

konkuruje z wielkimi koncernami zagraniczny-

mi, stawiając w pierwszej kolejności na wysoką 

jakość i niskie koszty eksploatacji.

Czy wiesz, że?

O NAS STRONA 1 STRONA 2

Najważniejsze wydarzenia

Dostawa i montaż nowego dźwigu
panoramicznego wraz z szybem prze-
szklonym w Głównym Urzędzie Miar z 
napędem hydraulicznym i udźwigiem 
1600 kg.

1999
Modernizacja dźwigu przy ul. Górskiego 9,
z zastosowanym po raz pierwszy
falownikiem.

Przeprowadzenie pierwszych pełnych 
modernizacji (wymiana wszystkich
urządzeń na nowe).

Montaż dźwigu szybkobieżnego w 
„Błękitnym Wieżowcu” – prędkość 2,5 m/s, 
udźwig 1600 kg.

19961995
Rozszerzenie działalności remontowej
i realizacja pierwszych remontów
w zakresie wymiany wszystkich
urządzeń dźwigowych na nowe.

1993
Pierwsze modernizacje dźwigów.

1988
Rozpoczęcie działalności, 
pierwsze dźwigi w konserwacji.



USŁUGI DŹWIGOWE

Jesteśmy dobrze przygotowani do usług konserwacyjnych dla
dowolnych typów dźwigów.

Posiadamy wykwalifikowaną i dobrze zorganizowaną załogę 
(ponad 60-ciu zatrudnionych konserwatorów, w tym 40-tu posiada 
uprawnienia UDT) oraz dysponujemy zapleczem magazynowym
i warsztatem remontowym.

WW celu zapewnienia sprawności urządzeń przez cały okres
eksploatacji przewidziany przez producenta wykonujemy również: 

• całodobowy nadzór techniczny (pogotowie dźwigowe), 

• usuwanie usterek i skutków dewastacji, 

• przygotowanie dźwigu do badań UDT i udział w nich.

W celu skrócenia czasu dojazdu do dźwigu, rozlokowaliśmy
naszych pracowników w 9-ciu ekspozyturach rejonowych,
możliwie blisko konserwowanych dźwigów. 

Dzięki stałej współpracy z firmami serwisowymi z całej Polski,
dysponujemy kilkudziesięcioma ekspozyturami partnerskimi.

Konserwacja

Dzięki systemowi eWINDA, właściciel dźwigu ma 
pełną wiedzę o przebiegu eksploatacji i stanie
technicznym oraz jakości usług konserwacyjnych. 
Istnieje możliwość potwierdzania wykonania usługi
i jej rozliczanie przez Internet. 

Oferujemy urządzenia dźwigowe wysokiej jakości, wykonane 
według najnowszych osiągnięć techniki dźwigowej
i zaprojektowane przez czołowych specjalistów w tej branży. 

Naszą dewizą jest niezawodność działania oraz pełna kontrola nad 
zamontowanymi dźwigami. 

Dźwigi przez nas instalowane i konserwowane działają
bezbez awaryjnie przez wiele lat, a zdarzające się sporadycznie usterki 
usuwane są bezzwłocznie. 

Powyższe efekty osiągamy dzięki wieloletniemu doświadczeniu
w konserwacji dźwigów osobowych oraz własnej produkcji
podstawowych zespołów dźwigowych takich jak: kompletne
systemy sterowe, kabiny dźwigowe i konstrukcje elementów
nośnych.

JesteśmyJesteśmy dobrze zorientowani w najsłabszych punktach urządzeń 
dźwigowych i uwzględniamy je przy projektowaniu, dobierając
zespoły wysokiej klasy dokładnie zbadane w naszym laboratorium 
lub sprawdzone podczas eksploatacji na innych dźwigach. 

W świadczonych usługach kierujemy się zasadą, że jakość
i niezawodność działania zależy od takich czynników jak: 

• jakość zainstalowanych urządzeń

• solidny i fachowy montaż • solidny i fachowy montaż 

• sumienna i profesjonalna konserwacja

Modernizacja
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Najważniejsze wydarzenia

Zainstalowanie pierwszego
zewnętrznego dźwigu panoramicznego 
wraz z przeszklonym szybem, na
potrzeby Centrum Medycznego
Damiana.

Modernizacja dźwigów na zlecenie
Szpitala Grochowskiego, Stołecznego
Zarządu Infrastruktury i Telekomunikacji 
Polskiej.

20012000
Dostawa i montaż 18 nowych dźwigów
w nowym budownictwie, w tym
4 dźwigów wypychowych na potrzeby 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”.

Modernizacja z wykorzystaniem
urządzeń własnej produkcji 4 dźwigów o 
prędkości 1,6 m/s przy ul. Mickiewicza
i Wałbrzyskiej.

Dostawa i montaż 6 dźwigów
szpitalnych w nowym oddziale szpitala 
przy ul. Szaserów, w tym pierwszy dźwig 
o udźwigu 3200 kg oraz pierwsza grupa 
3 dźwigów.

Dostawa i montaż dźwigów w nowym 
budownictwie na zlecenie MPWiK oraz 
Wyższej Szkoły Biznesu.

1999
Modernizacja 8 dźwigów w Domach
Towarowych Centrum: Junior, Wars, 
Sawa w tym 2 dźwigów z kabiną
o wysokości 4m.



USŁUGI DŹWIGOWE

Jesteśmy jednym z nielicznych producentów kompletnych
urządzeń dźwigowych w Polsce i specjalizujemy się
w wytwarzaniu: kabin i konstrukcji nośnych oraz aparatur
sterowych, a także szerokiego asortymentu komponentów 
dźwigowych.

NajważniejszeNajważniejsze podzespoły dźwigowe takie jak kabiny i kompletne 
sterowania, wytwarzamy we własnym zakresie w oparciu
o autorskie projekty naszych inżynierów.

Nasz park maszynowy składa się z wielu profesjonalnych
urządzeń m. in. unikalnej maszyny typu CNC sterowanej
numerycznie składającej się z wycinarki laserowej oraz
wykrawarkiwykrawarki mechanicznej z funkcją przeginania i formowania 
blach. 

Jesteśmy w stanie zrealizować indywidualne wymagania
naszych klientów i wykonać kabiny o dowolnym kształcie
i wystroju.

Dzięki produkcji aparatur sterowych posiadamy pełną kontrolę 
nad zamontowanymi dźwigamia, a każdą, nawet najbardziej 
skomplikowaną usterkę jesteśmy w stanie usunąć w ciągu kilku 
minut.

Sterowania naszej produkcji wyposażane są w urządzenia
najlepszych światowych firm z branży elektronicznej jak: Omron, 
LG, Fuji, Yaskawa, Telemecanique itp.

PołączeniePołączenie najwyższej jakości urządzeń z fachową wiedzą naszych 
inżynierów, skutkuje uzyskaniem wyrobów o cechach
umożliwiających skuteczne konkurowanie z najlepszymi
produktami tego typu w branży dźwigowej w Europie.

Produkcja

Projektujemy, wytwarzamy oraz montujemy dźwigi w pełni 
zgodne z Dyrektywą Dźwigową WE 95/16 oraz normami z nią 
zharmonizowanymi, co każdorazowo potwierdzamy Certyfikatem 
zgodności wystawianym przez Jednostki Notyfikowane. 

Realizujemy zlecenia w szybach zbudowanych zgodnie ze sztuką 
budowlaną, nie przekraczających 100 metrów wysokości.

Nie ograniczamy naszych klientów do tzw. standardów i każde
zleceniezlecenie traktujemy jako oddzielny projekt z uwzględnieniem
indywidualnych wymagań inwestora.

Posiadamy ponad 20-to letnie doświadczenie, dzięki czemu
jesteśmy w stanie zapewnić wieloletnią bezawaryjną eksploatację 
oferując profesjonalny montaż i późniejszą skuteczną
konserwację instalowanych urządzeń. 

Montaż
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Najważniejsze wydarzenia

2002
Wymiana dźwigu w budynku
zabytkowym - w Zamku Ujazdowskim.

Firma przekroczyła 100 zleceń
modernizacyjnych zrealizowanych
w ciągu roku.

Dostawa i montaż 10 dźwigów w nowym 
budownictwie, na zlecenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Wyżyny”.

2003
Dostawa i montaż dźwigu 16
przystankowego, wypychowego
o prędkości 1,6 m/s w C.H. KLIF.

Instalacja pierwszych dźwigów poza woj. 
mazowieckim - w Olsztynie, 3 dźwigi hy-
drauliczne.

Dostawa i montaż pierwszego dźwigu 
elektrycznego bez maszynowni.

Wymiana dźwigów na zlecenie Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.

TEL. +48 22 750 39 31 WEW. 138

TEL. +48 22 750 39 31 WEW. 145

WYCENA@WINDA.COM.PL

ZAMÓW  
BEZPŁATNĄ WYCENĘ!



KLIENCI

Naszymi głównymi zleceniodawcami są klienci indywidualni 
(Wspólnoty Mieszkaniowe) oraz korporacyjni i instytucjonalni 
(Spółdzielnie Mieszkaniowe, Instytucje Publiczne i Przedsiębior-
stwa Budowlane).

Ściśle współpracujemy z architektami i deweloperami, dzięki 
czemu nasze realizację każdorazowo są wysoko oceniane.
Zadowolony klient jest podstawą dobrego marketingu, dlatego 
ponad 70% zleceń pozyskujemy z polecenia.

Naszą firmę wyróżnia przede wszystkim partnerskie podejście
do klienta i jasno zdefiniowane cele: 

• świadczenie usług na wysokim poziomie,

• nieustanny rozwój nad organizacją i oferowanymi wyrobami,

• oferowanie tylko sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych,

• wykorzystywanie podzespołów dostępnych w wolnym handlu,

• sprzedaż urządzeń tanich w eksploatacji i przyjaznych• sprzedaż urządzeń tanich w eksploatacji i przyjaznych
środowisku.

Klienci

Jesteśmy stale rozwijającą się innowacyjną firmą produkcyjną, 
projektujemy od podstaw wszystkie oferowane urządzenia. 

Wspieramy naszych klientów i partnerów w podnoszeniu
bezpieczeństwa posiadanych urządzeń. 

Dostarczamy nowoczesne technologie dysponując kilkoma
opatentowanymiopatentowanymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. W ramach 
Grupy Polska WINDA współpracujemy z naszymi partnerami 
wspierając ich wiedzą, doświadczeniem i potencjałem
organizacyjnym.

Konsekwentnie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Koncentrujemy 
się na obszarach naszych kluczowych kompetencji. Dążymy do
biznesowej doskonałości, zwiększając w ten sposób potencjał
i wartość firmy.i wartość firmy.

Nasza misja to zwiększanie dostępności użytkowania dźwigów 
osobom starszym i niepełnosprawnym oraz  zmniejszanie
kosztów eksploatacji instalowanych urządzeń.

• Stawiamy na jakość oferowanych usług narzucając sobie
wysokie wymagania klientów.

• Kładziemy duży nacisk na ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa
i rozwój nowych technologii.

• Troszczymy się o każde powierzone nam urządzenie• Troszczymy się o każde powierzone nam urządzenie
gwarantując wieloletnią eksploatację.

Misja i innowacje
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Najważniejsze wydarzenia

2003 2004 2005 2006 2007
Modernizacja dźwigów na zlecenie 
Klasztoru Sióstr Franciszkanek, Szpitala 
Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej,
DIPSERVICE, Ambasady Federacji Rosyj-
skiej.

Modernizacja dźwigów w Urzędzie
Statystycznym, MPWIK Wieliszew,
Szpitalu Czerniakowskim, Caritas
Archidiecezji Warszawskiej.

Modernizacja dźwigów na zlecenie
Zakładów RADWAR i Szpitala Praskiego.

Firma przekroczyła 250 modernizacji
i montaży w ciągu roku opartych
na podzespołach własnej konstrukcji.

Modernizacja dźwigów na zlecenie 
CEFARM, EC Siekierki, Centrum
Onkologii, Szpitala św. Anny.

Modernizacja dźwigów na zlecenie
Instytutu Wzornictwa, Szkoły Wyższej 
MILA COLLEGE.

Dostawa i montaż 4 dźwigów
szybkobieżnych przy ul. Tamka.



INFRASTRUKTURA I ORGANIZACJA

W ramach Grupy Polska WINDA działamy na terenie całego 
kraju w oparciu o rozbudowaną sieć specjalistycznych firm 
dźwigowych. 

Dodatkowo w sposób zdalny, mamy możliwość wglądu do
parametrów technicznych zainstalowanych dźwigów 
w najdalszych województwach. Ciągła analiza oraz testowanie 
urządzeń zmniejsza ilość potencjalnych awarii.

GwarantujemyGwarantujemy szybki dostęp do kluczowych podzespołów
dźwigowych, dzięki rozbudowanej infrastrukturze produkcyjnej
i magazynowej zlokalizowanej w Wyszkowie i Piasecznie. 

Dysponujemy powierzchnią ok. 5 tys m² na której zlokalizowane 
są hale produkcyjne i magazynowe, a także pomieszczenia
biurowe i warsztatowe.

Nasz potencjał produkcyjny jest systematycznie zwiększany
i obecnie przekracza 500 dźwigów rocznie. Kluczowe podzespoły, 
zanim zostaną zamontowane na obiekcie są uprzednio
sprawdzane na wieżach prób i profesjonalnych stanowiskach
testowych.

TrzonTrzon kadry zarządzającej to osoby związane z firmą od lat 
90-tych. Nabierane przez lata doświadczenie i systematyczne 
szkolenia pracowników dają podstawę do stwierdzenia, że spółka 
Winda Warszawa dysponuje kadrą inżynierską będącą w stanie 
sprostać każdemu zadaniu. 

PonadPonad 100-osobowy zespół profesjonalistów (w tym kilkudzie-
sięciu z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicz-
nego) wyposażony jest w nowoczesny sprzęt serwisowy, środki 
transportu i rozbudowane biuro konstrukcyjno-projektowe. 

Infrastruktura i organizacja
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Najważniejsze wydarzenia

2008 2009 2010
Modernizacje dźwigów na zlecenie
Szpitala Wolskiego, Związku Inwalidów 
Wojennych RP, Szpitala Bródnowskiego.

Sprzedaż dźwigu za granicę na potrzeby 
ambasady w Republice Południowej 
Afryki.

Dostawa i montaż dźwigów
szybkobieżnych, napędzanych
wciągarkami bezreduktorowymi
w budynku Uniwersytetu
Wrocławskiego.

Wykonanie modernizacji 2 dźwigów
z przeniesieniem maszynowni górnej
na dolną oraz adaptacja maszynowni 
górnej na dodatkowy przystanek
w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Modernizacje dźwigów w prestiżowych
instytucjach: Urząd Dzielnicy Praga Południe, Teatr 
Dramatyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Stoen, Muzeum Techniki, Poczta 
Polska, Politechnika Warszawska.

Modernizacje dźwigów na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Alior Bank, Szpitala
w Otwocku przy ul. Konarskiego, Zakładów LAMINA, Urzędu Dzielnicy 
Wawer, Starostwa Powiatowego w Legionowie, Galerii Handlowej
w Wyszkowie, Szkoły Głównej Handlowej .

Schemat organizacyjny

ZARZĄD

Dział konserwacji Biuro projektoweDział montażu

Dział marketingu
Dział kontroli 
jakości

Dział gospodarki
materiałowej

Dział napraw
gwarancyjnych



ZARZĄDZANIE

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością PN EN ISO 9001-2009 
nadany przez Urząd Dozoru Technicznego. Ciągle doskonalimy 
naszą organizację dokonując systematycznie działań
zapobiegawczych i korygujących. Procesowe podejście do zadań
w firmie gwarantuje ścisłą współpracę poszczególnych działów
i ciągłą kontrolę nad wyrobem. 

SpółkaSpółka  preferuje partnerską współpracę z klientami, polegającą 
na udostępnianiu wszelkich informacji dotyczących
konserwowanych dźwigów, dzięki nowatorskiemu  systemowi 
eWINDA opracowanym przez naszych inżynierów. 

Proces kontroli jakości poszczególnych pakietów odbywa się
w fazie produkcji, kompletacji i montażu. Potrójny nadzór nad
produktem, minimalizuje ilość potencjalnych problemów
montażowych oraz gwarancyjnych. montażowych oraz gwarancyjnych. 

Medal Europejski
za usługi dźwigowe,

przyznany przez Komitet 
Integracji Europejskiej
i Business Centre Club.

Dyplom Uznania
i statuetka za bezpieczną
eksploatację i wysoki 
poziom usług,

przyznany przez Urząd 
Dozoru Technicznego
z okazji 100 rocznicyz okazji 100 rocznicy
powstania Dozoru.

Nominacja do złotej
statuetki "Lidera Polskiego 
Biznesu 2011", przyznana 
przez Business Centre 

Club.

Wyróżnienie w rankingu 
Diamenty Forbesa 2013, 
przyznawane firmom

najszybciej zwiększającym 
swoją wartość
w województwie
mazowieckim.

Gazela Biznesu
za dynamikę wzrostu 
sprzedaży w 2009, 2011
i 2012 roku, przyznana 
przez Puls Biznesu.

Każdy klient naszej firmy otrzymuje indywidualny login oraz hasło 
umożliwiające dostęp przez internet do systemu eWINDA
i uzyskanie następujących informacji o swoim dźwigu:

• pełny wykaz dźwigów objętych konserwacją wraz z parametrami 
technicznymi i typami aktualnie zainstalowanych urządzeń
i zespołów,
• zalecenia i uwagi UDT oraz terminy następnych badań,
• zakresy i daty wykonanych przeglądów przez konserwatorów,• zakresy i daty wykonanych przeglądów przez konserwatorów,
• ewidencja zgłoszonych reklamacji o awariach
i nieprawidłowościach w działaniu,
• ewidencja dokonanych napraw lub wymian urządzeń
albo zespołów.

WW celu usprawnienia procesów montażowych wprowadzony 
został system pakietyzacji materiałów i urządzeń, które następnie 
dostarczane są na obiekty budowlane. 

Zarządzanie

Spółka jest laureatem wielu wyróżnień i nagród

STRONA 11 STRONA 12

Najważniejsze wydarzenia

20122011
Dostawa i montaż pierwszego dźwigu 
samochodowego 

2013
Nawiązanie współpracy z ze znanymi firmami 
budowlanymi m.in. Warbud S.A., Mostostal 
Warszawa S.A., Budner S.A., F.B.I. Tasbud,
wytwarzając łącznie kilkadziesiąt dźwigów
w nowym budownictwie.

Wymiana 34 wind na warszawskim Ursynowie 
– zainstalowano dźwigi typu EkoWinda®.

Montaż dźwigów na zlecenie Politechniki
Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, 
Szpitali w Hajnówce, Wejherowie
i Białymstoku, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu, 
NBP w Białymstoku, Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej, Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki.

Modernizacja dźwigów na zlecenie Urzędu Dozoru 
Technicznego, Carlsberg Polska SA Oddział Browar 
Kasztelan, Instytutu Maszyn Matematycznych, Agencji 
Rezerw Materiałowych, Collegium MAZOVIA
w Siedlcach, KSC Cukrownia Dobrzelin.

Zakończenie instalacji ponad 20-stu dźwigów
szybkobieżnych na warszawskim Śródmieściu.

Ekspansja firmy na rynek ogólnopolski - montaż dźwigów na zlecenie Imperial Tobacco
w Radomiu, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakopanem, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Lublinie, Politechniki Warszawskiej w Płocku, Szpitala Ogólnego w Grajewie, Szpitala w Między-
rzecu Podlaskim, Szpitala w Myszkowie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, Szpitala 
w Olsztynie.

Certyfikat ISO nadany 
przez Urząd Dozoru 
Technicznego,

PN-EN ISO 9001-2009 
PN-EN ISO 14001:2005, 
PN-N 18001:2004.

Certyfikat Solidna Firma 
2008, 2011 i 2012,

przyznany przez Agency 
of the European
Commision.

Certyfikat Wiarygodności 
Biznesowej, nadany za 
najwyższą ocenę

stabilności firmy w 2009, 
2010 i 2011 roku, według

wywiadowni
gospodarczej D&B gospodarczej D&B 

Poland.

Polish Product 2009
i 2010 w kategorii 

„proeko”, nadany przez: 
Centralne Biuro

Certyfikacji Krajowej.

Certyfikat Lidera
Programu Promocji

i Rozwoju
Przedsiębiorczości MaPrzedsiębiorczości Ma-
zowsza 2009, nadany 
przez Mazowiecki Serwis 
Gospodarczy pod

patronatem Marszałka 
Województwa.

Firma uzyskała certyfikaty
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