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Yukselis Sudak
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LED spot lighting on 
the armature

Corner on the
wall joint

Figured coatings
on the wall

Стіни ліфта: np-12 (walnut) & od 19 decoplate

Вхідні двері: np-12 (walnut) & od 19 decoplate

Підлога: tundra grey / cimstone

Освітлення: spot

Стеля: np-12 (walnut) & od 19 decoplate
special wire design

Плінтус: np-12 (walnut) & od 19 decoplate

За бажанням: hidden lighting on skirting



Yukselis Sudak
Простота і лаконічність – саме так можна охарактеризувати дизайн 
ліфту Yukselis Sudak. До того ж ця простота форм та відтінків поєднана з 
відмінними експлуатаційними якостями. Тому модель ідеально підійде для 
приміщень, де  постерігається інтенсивний потік відвідувачів – залізничні 
вокзали, аеропорти, великі торговельні та бізнес-центри.

Стіни ліфтової кабіни оздоблені дерев’яними панелями та разом з 
мармуровою підлогою виглядають досить вишукано. За бажанням клієнта 
натуральний мармур може бути замінений на ПВХ-матеріал, що є не менш 
надійним та має естетичний зовнішній вигляд.

Для рівномірного освітлення використані два ряди точкових світильників, 
вбудованих в стелю. Металеві поручні оздоблені LED-освітленням. Велике 
дзеркало на задній стінці дозволяє зробити кабіну візуально ширшою. 
Ефектно виглядають фігурні кнопки керування ліфтом.

Оновлений тяговий механізм – це гарантія плавного та безпечного руху 
кабіни. Вас порадує енергоекономічність та сучасний дизайн. В такій ліфтовій 
кабіні пасажири будуть відчувати комфорт на безпеку.
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Сlass 1
residence
elevators 320 kg

doors  700mm
car height:  2200
door height:  2000

A serie

doors  800mm
car height:  2200
door height:  2100

B serie

doors  900mm
car height:  2200
door height:  2100

630 kg

630 kg

1000 kg

1000 kg
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Car
Frame

2:1 system
hydraulic
carcass

2:1 system
suspension 

lower
crosspulley

1:1 system
suspension 

direct
hanger

2:1 system
suspension 
upper pulley 

perpendicular
to the rail axis

1:1 system
hydraulic
carcass
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Counterweight
Chassis

Machine Chassis

MRL wall 
mounted
machine 
chassis

MR machine chassis
with diversion

pulley

1:1 system
counterweight

chassis with direct

2:1 system
counterweight chassis
perpendicular to the 

rail axis

MR machine chassis
without diversion

pulley

MRL rail 
mounted
machine 
chassis
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Отримати комерційну 
пропозицію

Відскануйте QR- код
або перейдіть за посиланням

та отримайте комерційну пропозицію
на вашу електронну пошту.

https://citylift.com.ua/price.html
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+38(096) 709 07 07

citylift.com.ua

      office@citylift.com.ua

      citylift.company

      Україна, м. Львів
вул. Скорини, 79031


