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Ліфти для закладів 
охорони здоров’я
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Завод «Євроформат» – провідний 
український виробник ліфтів з 
виробничими потужностями в місті 
Києві, що експортує продукцію до 
країн Європи.

Компанія на ліфтовому ринку України 
з 2006 року, з 2008 налагоджене 
серійне виробництво ліфтового 
обладнання. З 2015 року продукція 
постачається на ринок ЄС.

Виробничі потужності ТОВ «Завод 
Євроформат» на площі 12 400 кв. м. 
дозволяють виготовляти до 120 ліфтів 
на місяць. Планове розширення 
виробництва за рахунок будівництва 
трьох нових цехів дозволить вже 
в 2018-2019 роках збільшити цей 
показник до 300.

Про компанію
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Ліфти для закладів 
охорони здоров’я
Відмінною особливістю лікарняних ліфтів «Євроформат» 
є сучасний дизайн і підвищена увага до деталей, завдяки 
чому забезпечується максимальний комфорт персоналу 
та пацієнтів медичного закладу. 

Наші ліфти пристосовані для більшості шахт медичних 
установ і підходять для заміни ліфтового обладнання, 
яке відпрацювало свій нормативний термін служби.

При розробці конструкції 
лікарняного ліфта ми врахували:

габарити існуючих ліфтових шахт 
в медустановах;

особливі вимоги до плавності 
руху та конструкції кабіни;

необхідність адаптацій для людей 
з обмеженими можливостями.
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Інфрачервона завіса

Екран із 154 інфрачервоними проме-
нями, вбудованими в отвір дверей 
ліфта, створює своєрідну невидиму 
завісу безпеки. Якщо у дверному 
отворі є перешкода (людина чи візок), 
інфрачервоний захист не дозволить 
дверям ліфта зачинитися.

Світлодіодне освітлення

Світлодіодні лампи забезпечують 
природне світло (схоже на сонячне), 
не мерехтять, завдяки чому 
зменшується вплив на сітківку ока. 
Таке освітлення є помірним для 
пацієнтів лікувального закладу, 
оскільки не викликає подразнення.

Пріоритетний виклик

Спеціальний режим для перевезення 
тяжкохворих, що активується працівни-
ком медичного закладу та передбачає 
термінову реакцію ліфта на виклик. 
Кабіна одразу вирушить на поверх, з 
якого було надіслано сигнал пріоритету, 
ігноруючи всі попередні команди.

Плавність руху

Якісні комплектуючі від кращих 
європейських виробників, 
зокрема частотний перетворювач, 
забезпечують максимально плавні 
старт та зупинку ліфта. Кабіна 
рухається з прискоренням не більше 
1 м/с², завдяки чому пасажири ліфта 
не відчувають поштовхів.

Ліфти «Євроформат» для медичних закладів 
оснащені функціями, які відповідають за 
максимальну безпеку та комфорт, зокрема:



Український ліфт – європейська якість 5

відповідають сучасним стандартам, в тому 
числі нормам ДБН В.2.2-17:2006 (Державні 
будівельні норми України «Доступність будинків 
і споруд для маломобільних груп населення») 
та міжнародним стандартам ISO 4190-1:2010 
(Установка пасажирських ліфтів);

мають проектний термін експлуатації 
понад 25 років;

легко монтуються у наявну шахту лікарні;

мають достатні розміри кабіни для зручного 
транспортування лежачих хворих на візках 
(каталках) та одночасного перебування у ліфті 
супроводжуючого персоналу;

мають по периметру кабіни захисні буфери, 
що захищають стіни ліфта від ударів при 
перевезенні візків;

за рахунок автоматичних дверей 
можуть використовуватися не лише для 
перевезення пацієнтів на візках, а й  
повсякденно пасажирами.

Модельний ряд лікарняних ліфтів «Євроформат»

Переваги ліфтів «Євроформат»:

1 4

2

5

3

6

Модель
Вантажо- 

підйомність, кг
МП

Параметри 
шахти, мм

Параметри 
кабіни, мм

Ширина 
дверей*, мм

Застосування

1 630 + 1950×2700 1200×2300 1100 Заміна ліфта (500 кг)

2 630 + 1950×2700 1400×2300 1100 Заміна ліфта (500 кг)

3 1275 +/- 1950×2700 1300×2300 1100 Нове будівництво

*Передбачені як прохідні, так і непрохідні кабіни.
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Приклади реалізації ліфтів 
«Євроформат» в медичних установах

КОМУНАЛЬНА МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9

Ліфт EF (з машинним приміщенням), 630 кг, 

1,0 м/с, 6 зупинок, 8 пасажирів. 

Кабіна «Стандарт», шліфована нержавіюча сталь.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7
м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 95

Ліфт EF (з машинним приміщенням), 630 кг,  

1,0 м/с, 8-10 зупинок, 8 пасажирів. 

Кабіна «Стандарт», фарбований метал.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИТЯЧИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
м. Львів, вул. Дністерська, 27

Ліфт EF (з машинним приміщенням), 630 кг, 

1,0 м/с, 9 зупинок, 8 пасажирів. 

Кабіна «Стандарт», шліфована нержавіюча сталь.

У 2017-2018 роках заводом було реалізовано низку проектів із заміни ліфтів у медичних закладах. 
Так, лікарняні ліфти «Євроформат» успішно функціонують у Львові, Києві, Івано-Франківську.



ТОВ «Завод Євроформат»

Україна, 04073, м. Київ
вул. Куренівська, 21 А
+38 (044) 494-35-35
lift@euroformat.com

Сервісний центр
+38 (044) 360-33-20

Детальніше про компанію: 
euroformat.com

Запитання пишіть сюди: 
euroformatplant 


