
 

Hledáte vhodné řešení pro vertikální dopravu 

stavebního materiálu, rozměrných břemen 

nebo osob? 

 
Je pro Vás důležité, abyste Vaše zakázky včas předávali spokojeným zákazníkům? Chcete, aby Vaši 
zaměstnanci využívali efektivně čas strávený při jejich realizaci? 
 
Uvažujete-li proto o pořízení stavebního výtahu či plošiny pro přepravu materiálu nebo osob, ukážeme Vám 
jaké nejvhodnější řešení zvolit a také jak neplatit za něco, co nepotřebujete! Doporučujeme Vám následující 
postup: 
 
1. Odborný technik s několikaletou praxí Vás v případě zájmu navštíví v den a hodinu, kterou si sami určíte. 
 
2. Vyslechne Vás a společně s Vámi vyhodnotí, jaký stavební výtah nebo plošina Böcker je pro Váš typ 
zakázkové náplně nejvhodnější. 
 
3. Vysvětlí Vám výhody a nevýhody jednotlivých zařízení Böcker, včetně jejich technické specifikace, všech 
důležitých parametrů a možností jejich případného budoucího rozšiřování a doplňování. 
 
4. Nebudete-li si jisti, zda zvolené řešení plně odpovídá Vašemu očekávání, náš odborník Vám nabídne 
možnost prohlídky Vámi zvoleného zařízení včetně jeho předvedení. 
 
5. Abyste se skutečně ujistil/a, že zvolený výtah nebo plošina Böcker je skutečně tím nejlepším řešením, 
nabízíme Vám ještě před jeho samotným zakoupením možnost zapůjčení na jeden týden s následným 
odpočtem ceny nájmu od kupní ceny. 
 
6. Rozhodnete-li se ke koupi, připravíme pro Vás individuální cenovou nabídku a pomůžeme Vám zajistit 
velmi výhodné financování a možnost kvalitního pojištění. 
 
7. Při předání Vašeho nového výtahu či plošiny Böcker náš odborný technik v rámci poprodejní služby 
bezplatně provede zaškolení obsluhy příma na Vaší stavbě a vystaví certifikát opravňující Vaše 
zaměstnance k další manipulaci. 
 
8. V průběhu užívání Vašeho výtahu Vám bude kdykoliv k dispozici servisní technik naší společnosti, který 
vždy dohlédne na to, aby vše fungovalo tak jak má. 
 
9. Nejste-li si jisti, zda se Vám investice do strojního vybavení vyplatí, můžete využít nabídky půjčovny 
stavebních výtahů společnosti STAVOSPOL, s.r.o. Po provedené rezervaci na Vámi zvolený termín výtah 
přivezeme na požadované místo, postavíme a zaškolíme obsluhu. Jakmile budete s prací hotovi, výtah si 
opět vyzvedneme a připravíme jej pro Vaše další případné použití. 
 
Abychom Vám usnadnili Vaše rozhodování, připravili jsme pro Vás mimořádnou prodejní nabídku:  
 
Jestliže se rozhodnete k investici do výtahu nebo plošiny Böcker a my od Vás obdržíme závaznou 
objednávku do 30.6. 2012, získáváte slevu z jakéhokoliv objednaného výrobku ve výši až 30%! 
 
K tomu od nás navíc získáte jako veletržní pozornost dle Vašeho výběru: 
– jeden kus střešního rozdělovače tašek v hodnotě 11 000 Kč nebo 
 
Přesto, že všechny stavební výtahy či plošiny se zdají být na první pohled velmi podobné, výběrem 
vhodného typu a správným používáním můžete podle našich zkušeností ušetřit až 50 % času Vašich 
pracovníků a nebudete tak platit odborníky za nekvalifikovanou práci, ušetříte Vašim spolupracovníkům síly, 
které využijí k pečlivějšímu plnění odborných prací! Víte, jaké finanční úspory Vám to může přinést? 
 
Věříme, že stavební výtah nebo plošina nejen uspoří Vaše peníze, ale i výrazně zjednoduší a urychlí Vaši 
práci. O úsporách nemluvíme jen my, ale potvrzují nám to i naši stávající zákazníci! Mj. jen za poslední rok 
společnost STAVOSPOL, s.r.o. dodala nebo zapůjčila našim zákazníkům stavební výtahy Böcker po celé 
České republice, například v Liberci, Praze, Brně, Prostějově, Znojmě, Ostravě, Velkém Meziříčí, 



Pelhřimově... Pro získání referencí Vám ráci poskytneme kontakt na naše zákazníky. 
 

 
Žádostí o schůzku s naším odborným technikem nic neriskujete, naopak získáte mnoho užitečných informací 
pro Vaše další rozhodování, včetně bezplatné cenové kalkulace. Je pro Vás naše nabídka zajímavá? 
 
Pro Vaše dotazy nebo sjednání schůzky kdykoliv volejte pana Zdeňka Hartmanna, GSM: 724 144 345. 

 

Stavební jeřáby a výtahy Böcker 



 
STAVOSPOL s.r.o., Staňkova 41, 612 00 Brno,  

tel.: +420 541 422 782, e-mail: zhartmann@stavospol.cz 
 

www.stavospol.cz 
 


