


Firma działa na rynku od 1988 roku i należy do Grupy WINDA. Jest 
największą polską �rmą produkcyjną oraz liderem rynku 
warszawskiego w świadczeniu usług modernizacji i wymiany 
starych dźwigów na nowe. 

Flagowy produkt EkoWinda® powstał w wyniku wieloletniej pracy 
zespołu projektowego i szybko zrewolucjonizował rynek dźwigowy. 
Liczne certy�katy, nagrody i wyróżnienia przyznane przez różne 
kapituły oraz zadowoleni klienci stali się potwierdzeniem wysokiej 
jakości oferowanego produktu. 

Grupa WINDA zajmuje czołowe miejsce w branży dźwigowej i bez 
trudu konkuruje z producentami zachodnimi. Firma reprezentuje w 
100% polski kapitał, zatrudnia ponad 100 osób, wymienia bądź 
modernizuje ponad 300 dźwigów rocznie, posiada w stałej konser-
wacji prawie 2,5 tys. urządzeń dźwigowych, produkuje samodziel-
nie ok. 70% podzespołów na terytorium Polski – pozostała część jest 
wytwarzana w specjalistycznych zakładach dźwigowych za 
zagranicą.

Winda-Warszawa Sp. z o.o.



Dźwig EkoWinda® to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane 
przez inżynierów ze spółki Winda – Warszawa. Urządzenie to zostało 
stworzone z myślą o zredukowaniu do minimum kosztów 
eksploatacji.  Dzięki zastosowaniu energooszczędnych podzespołów 
takich jak wciągarka bezreduktorowa, przemiennik częstotliwości, 
oświetlenie diodowe, typ „Eko”, zużycie energii elektrycznej przez 
windę zostało  zredukowane o ponad 50% w stosunku do 
zdecydowanej większości zainstalowanych dźwigów w Polsce. 
Wszystkie zastosowane elementy są dostępne w wolnym obrocie 
towarowym, a aparatury sterowe nie posiadają zabezpieczeń 
kodowych. Każdy z użytkowników ma wgląd do aktualnego stanu 
dźwigu i historii czynności podejmowanych na obiekcie przez 
serwisantów. To nowatorskie rozwiązanie w skali Europejskiej oraz 
zastosowane podzespoły światowej klasy, gwarantują wieloletnią 
bezawaryjną pracę urządzenia.

EkoWinda®
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standard

łatwo wymienialne metalowe panele 
gięte malowane proszkowo 

automatyczne malowane proszkowo 

stal nierdzewna fakturowana, przyciski 
kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD
z programowalnymi funkcjami

stal nierdzewna typ: OP2, 
oświetlenie energooszczędne LED 

wykładzina antypoślizgowa, niepalna, 
trudnościeralna

cokoły malowane proszkowo
barierka okrągła, stal nierdzewna 
szlifowana
lustro – pół ściany tylnej, jasne
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
łączność z Centrum Monitoringu
 

ŚCIANY

DRZWI KABINOWE

PANEL DYSPOZYCJI

SUFIT

PODŁOGA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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komfort

metalowe wyłożone laminatem twardym 
wykańczane paskami stali nierdzewnej

automatyczne ze stali nierdzewnej 

stal nierdzewna fakturowana, przyciski 
okrągłe, wyświetlacz piętrowy LCD z 
programowalnymi funkcjami

stal nierdzewna typ: OSE2R, 
oświetlenie żarówki energooszczędne

wykładzina antypoślizgowa, niepalna, 
trudnościeralna

cokoły ze stali nierdzewnej
barierka okrągła, stal nierdzewna 
szlifowana
lustro – pół ściany tylnej, jasne
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
łączność z Centrum Monitoringu

 

ŚCIANY

DRZWI KABINOWE

PANEL DYSPOZYCJI

SUFIT

PODŁOGA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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ekologia

metalowe wyłożone stalą nierdzewną 
fakturowaną wykańczane paskami stali 
nierdzewnej

automatyczne ze stali nierdzewnej 

stal nierdzewna fakturowana, przyciski 
elipsy, wyświetlacz piętrowy LCD z 
programowalnymi funkcjami

stal nierdzewna typ: OE2, 
oświetlenie energooszczędne LED 

wykładzina antypoślizgowa, niepalna, 
trudnościeralna

cokoły ze stali nierdzewnej
barierka okrągła, stal nierdzewna 
szlifowana
lustro antywandalowe, zatopione w szkle 
bezpiecznym
podświetlana tabliczka znamionowa
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
łączność z Centrum Monitoringu
 

ŚCIANY

DRZWI KABINOWE

PANEL DYSPOZYCJI

SUFIT

PODŁOGA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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estetyka

metalowe wyłożone laminatem twardym 
wykańczane paskami stali nierdzewnej

automatyczne ze stali nierdzewnej 

stal nierdzewna fakturowana, przyciski 
okrągłe uwypuklone wyświetlacz 
piętrowy LCD z programowalnymi 
funkcjami

stal nierdzewna typ: OW1, 
oświetlenie jarzeniowe

wykładzina antypoślizgowa, niepalna, 
trudnościeralna

cokoły i narożniki ze stali nierdzewnej
barierka prostokątna, stal nierdzewna 
szlifowana
lustro – pół ściany tylnej, jasne z 
piaskowanym logiem
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
łączność z Centrum Monitoringu

ŚCIANY

DRZWI KABINOWE

PANEL DYSPOZYCJI

SUFIT

PODŁOGA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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prestiż

metalowe ze stali nierdzewnej 
fakturowanej, ozdobione paskiem 
laminatu w kolorze podłogi 

automatyczne ze stali nierdzewnej 

stal nierdzewna fakturowana, przyciski 
kwadratowe, wyświetlacz piętrowy LCD z 
programowalnymi funkcjami

tafla szkła bezpiecznego mocowana 
punktowo typ: OSB1, 
oświetlenie energooszczędne LED 

kamień lub gres

cokoły ze stali nierdzewnej
barierka okrągła, stal nierdzewna 
szlifowana
lustro fazowane na ścianie bocznej lub 
tylnej
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
łączność z Centrum Monitoringu

ŚCIANY

DRZWI KABINOWE

PANEL DYSPOZYCJI

SUFIT

PODŁOGA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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nowy trend

metalowe ze stali nierdzewnej 
fakturowanej, 

automatyczne ze stali nierdzewnej 

wypukły, stal nierdzewna fakturowana, 
przyciski kwadratowe, wyświetlacz 
piętrowy LCD z programowalnymi 
funkcjami

stal nierdzewna typ: OE2P, 
oświetlenie energooszczędne LED 
uwypuklone

wykładzina antypoślizgowa, niepalna, 
trudnościeralna

cokoły przegięte ze stali nierdzewnej
naroża przegięte ze stali nierdzewnej 
podświetlane
barierka okrągła, stal nierdzewna 
szlifowana
lustro pełne na ścianie tylnej
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
łączność z Centrum Monitoringu

ŚCIANY

DRZWI KABINOWE

PANEL DYSPOZYCJI

SUFIT

PODŁOGA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

14



15



elementy malowania proszkowo - paleta kolorów RAL

16

standard

RAL 7032 RAL 1013 RAL 1014 RAL 2003 RAL 3001 RAL 3003 RAL 5003

RAL 5007 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5014 RAL 7001 RAL 7016

RAL 7037 RAL 7042 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005

ponad standard

laminaty trudnopalne

standard

ponad standard
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szlifowana len (płótno) skóra (pomarańczy) CHECKS CAMBRIDGE 2 WL RAINDROPS

4540 4020 4150

granit czerwony marmur beż marmur tobacco

4520 4140 4030

4570 4130 4560

4110 4090 4490

4120 4040

4580 4060

stal nierdzewna

standard ponad standard

standard ponad standard

wykładziny trudnościeralne

ponad standard

kamień podłogowy
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RT 42 MT 42 LCD

podświetlana stal nierdzewna

PW1

PD8 PD7 PD9 PD8-P

PDK

NW51

PW2

NW52

LCD-TIMEEB 42 VB 42 M

przyciski

standard standard

standard

standard

ponad standard

ponad standard

ponad standard

standard ponad standard

wyświetlacze

panele dyspozycji tabliczki znamionowe

piętrowyświetlacze zewnętrzne
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RT42

MT42

S1

S2

EB42

PW

L 1/2

P 1/2 P 1Eko

L 1/2 F

okrągła prostokątna

PW2 PWK PW2K PWK2 PW2K2

NW NW2 NWK NW2K NWK2 NW2K2

kasety wezwań

podtynkowe natynkowe

poręcze kabinowe

standard ponad standard

lustra
standard ponad standard



OP2 OE2 OE2P

OSB1 OS2

OW1

OSE2R

blokada drzwi

cokoły górne i dolne

wentylator

wentylacja grawitacyjna

sygnalizacja alarmowa

automatyczne 
powiadomienie o awarii

kurtyna świetlna

sygnalizacja przeciążenia

jazda serwisowa

praca w trybie “Eko”

czytnik kart 
magnetycznych

blokada numeryczna

stacyjka kluczykowa

jazda pożarowa

jazda ekspresowa

jazda szpitalna

syntezator mowy

radio / mp3

ekran LCD

zjazd awaryjny

monitoring wideo

zegar w kabinie

OSE2T
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oświetlenia

standard ponad standard

elementy dodatkowe

standard ponad standard



CLASSIC 2 PALM PANORAMIC CLASSIC

teleskopowe centralne BUS

len (płótno) gres 1

gres 2

gres 3
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drzwi półautomatyczne

standard ponad standard

drzwi automatyczne

standard

progi przystankowe

standard ponad standard



Postaw na polską firmę!



Postaw na polską firmę!

Copyright © Winda - Warszawa Sp. z o.o.

EkoWinda® wyposażona jest
w urządzenia technicznie najnowszej generacji

i spełnia wszelkie wymagania narzucone
przez Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE.

Rozwiązanie to zostało zastrzeżone
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski.



Winda-Warszawa Sp. z o.o.
02-784 Warszawa
ul. Surowieckiego 12
+48 22 750 39 31
+48 22 737 23 91
info@winda.com.pl
www.winda.com.pl


