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Čtěte o společnosti

Video o společnosti

V naší flotile najdete mnoho světových výrobců:

Jaké plošiny pronajímáme?

S ohledem na životní prostředí

Součástí naší flotily je velké množství nejrůznějších druhů plošin. Nabízíme nůžkové, kloubové, 
teleskopické, přívěsné, pásové, sloupové, automobilové a materiálové plošiny. Pronajmout si můžete také 
manipulátory, vysokozdvižné vozíky a terénní vysokozdvižné vozíky.

Součástí naší flotily je více než 2 000 různých strojů. Své uplatnění najdou při běžné práci na stavbách, 
údržbě ve výrobních halách, instalaci veřejného osvětlení a billboardů nebo třeba při práci na vašem 
domě. Díky velikosti našeho portfolia se přitom právem řadíme mezi opravdové lídry na trhu pronájmu 
pracovních plošin.

Jednotlivé činnosti se snažíme vždy provádět s ohledem na životní prostředí. Z toho důvodu nabízíme 
dieselové i elektrické plošiny a čím dál více se soustředíme na rozšiřování naší elektrické flotily.
Stroje šetřící prostředí jsou označeny symbolem:

Díky speciálním interním aplikacím nepoužíváme zbytečně velké množství papíru a snažíme se co nejvíce 
úkolů provádět elektronickou formou. Zároveň na všech pobočkách separujeme odpad. Při nákupu 
IT technologií věnujeme pozornost příslušnému ekologickému označení a otázku životního prostředí 
pravidelně řešíme také s našimi dodavateli.

Nabízíme nonstop servisní dispečink

Poradíme vám, jaký stroj je pro vás nejvhodnější

V servisu, prodeji náhradních dílů a pracovních plošin vystupujeme pod brandem STATECH. Ke všem 
nabízeným modelům v prodeji i pronájmu pro vás nabízíme nonstop servisní dispečink. Obrátit se na 
nás můžete také ohledně revizních zkoušek, ročních prohlídek a prodeje náhradních dílů. STATECH má 
na skladě velké množství náhradních dílů pro rychlé zásahy, které omezují prostoje vašeho stroje na 
minimum.

Každý typ plošiny je vhodný na jiný druh práce. Pokud tápete a nemáte
s výběrem zkušenosti, obraťte se na naši zákaznickou linku. Naši kolegové vám 
rádi poradí ideální řešení pro váš projekt.
Zavolat nám můžete na telefonní číslo +420 728 270 270,
kde se vám bude věnovat některý z našich odborných zaměstnanců.
Těšit se přitom můžete na profesionální a zároveň osobní přístup.

Pronájem a servis pracovních plošin
po celé České republice
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Součástí naší flotily je přes 2 000 různých strojů, z nichž každý typ se hodí na jiný druh práce
a do jiného terénu. 

 Nůžkové plošiny

Přívěsné plošiny

Terénní vysokozdvižné vozíky

Sloupové pracovní plošiny

Max. výška 27 metrů

Max. výška 29 metrů

Max. nosnost 5 tun

Max. výška 14 metrů

Max. výška 43 metrů

Max. výška 30 metrů

Max. nosnost 5 tun

Max. výška 29 metrů

Max. výška 57 metrů

Max. nosnost 5 tun / Max. výška 21 m

Max. zdvih 7 metrů

Kloubové plošiny

Pásové plošiny

Vysokozdvižné vozíky

Automobilové plošiny

Teleskopické plošiny

Manipulátory

Materiálové plošiny

Jsou ideálním řešením do prostor, 
které stroji umožňují pohyb kolmo 

nahoru. 

Hodí se pro práce v náročných 
terénech, kde je stupeň náklonu vyšší 

než 5°. Ideální pro vlastní dopravu, 
snadné použití a rychlá obsluha.

Jsou ideální na nezpevněné povrchy,
do stavebnictví a zemědělství.

Jsou kompaktní a vysoce obratné,
ideální pro práci v těsných nebo méně 

přístupných oblastech.

Jsou vybaveny speciálním kloubovým 
ramenem, které vám umožní dosáhnout 

vysokých cílů.

Pásový podvozek je velmi vhodný pro 
těžko přístupná místa a pro pracoviště,

kde povrch vyžaduje minimální 
namáhání.

Usnadňují práci ve skladech a 
výrobních halách.

Pro svoji mobilitu a flexibilitu jsou 
ideálním pracovním partnerem.
K dispozici s obsluhou i bez.

Nadstandardní stroje pro nevšední 
výzvy. Pracovní plošiny, kterými v České 

republice nikdo jiný nedisponuje. 
Více informací najdete

v našem katalogu či na webové stránce.

Jsou určeny pro práce dál od 
základny, kde terén znemožňuje práci 
blízko daného pracoviště. K dispozici 
také verze s extra kapacitou (XC).

Jedná se o kompaktní terénní stroje 
vhodné do omezených podmínek

pro manévrování. K dispozici s vidlemi, 
lopatou, ramenem jeřábu, hydraulickým 

navijákem nebo pracovní lopatou.

Plošiny vám pomohou dopravit materiál
až do výšky 7 metrů.

Jaké stroje si u nás
můžete pronajmout?



www.mateco.cz6

Podmínky a informace 

PRODEJ A REVIZE

Revizní prohlídky OOPP jsou vyžadovány na základě norem ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365. 
Nabízíme prodej a revizi vybraných osobních ochranných pracovních prostředků.

Prodej a revize OOPP

Další informace k prodeji a revizi OOPP

Co všechno zajišťujeme
Provádíme periodické kontroly osobních ochranných pomůcek proti pádu z výšky jako jsou přilby, celotělo-
vé postroje a kovových prvků, jako jsou například spojky, lana, zachycovače pádů a podobně. 
Zajišťujeme revize OOPP značek SINGING ROCK, LANEX TENDON, GRIVEL, EVAQ, IKAR, KASK a dalších.

Cena
> Ceník revizí najdete na str. 17 

Co si připravit
Veškeré OOPP určené k revizi musí být čisté a jednotlivé části kompletního vybavení dodány samostatně. 
Zároveň je třeba doložit předchozí evidenční list revizí.

Platnost
Revize má platnost jeden rok, poté je nutné ji zopakovat.

Osvědčení
Výstupem každé revize je protokol s uvedením stavu OOPP.

Mám zájem o revizi OOPP
Připravte si evidenční list revizí a zašlete nám ho spolu s vyplněným formulářem.
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Podmínky a informace 

PRODEJ A REVIZE
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Prodejní sada OOPP

ECONOMIC

Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock
Ocelová karabina pro práci ve výškách.

Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST
Vymezovač pracovní polohy bez tlumiče pádu.

Spojka malá oválná (šroub) / Mailona malá ovál

Karabina s dlaňovou pojistkou / Spojka malá ocelová
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Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

Párací tlumič pádu vč. dlaňové karabiny (K370) / Reactor 140 Adjust + K370
Párací tlumič pádu s délkově nastavitelným lanyardem a dlaňovou karabinou.

Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock (dural)
Ocelová karabina pro práci ve výškách.

Prodejní sada OOPP

KOMFORT
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Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

Naviják IKAR - záchytný prostředek / IKAR HWB 3,5
Zatahovací zachycovač pádu v hliníkovém pouzdře s textilním popruhem, 
vybavený otočným kotevním okem, karabinou a indikátorem pádu.

Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock
Ocelová karabina pro práci ve výškách.

Prodejní sada OOPP

IKAR
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Celotělový postroj s polohovacím pásem
/ BODY II SPEED + POLE II (výběr ze 3 velikostí)
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu - se třemi SPEED sponami.

Tlumič pádu s velkými spojkami
/ REACTOR 140 „Y“ (155 cm) + 2x K353
Tlumič zachycení pádu pro pracovníky na konstrukcích, žebřících a stožárech.

Tlumič pádu se spojkami PALM
/ REACTOR 140 FLEX „Y“ (155 cm) + 2x K0124
Tlumič zachycení pádu pro pracovníky na konstrukcích, žebřících a stožárech.

Doplňkové vybavení pro OOPP

DOPLŇKY
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Pracovní přilba / FLASH AERO REFLEXNÍ
Pohodlná a plně odvětraná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce. Vhodná pro těžce fyzicky 
pracující osoby a pro pracovní prostředí s vysokou teplotou.

Doplňkové vybavení pro OOPP

DOPLŇKY

FLASH AERO / Specifikace:

 > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé
 odvětrání a pohodlí pro uživatele,

 > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů
 zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,

 > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
 > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze jej prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
 > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -10 do +50 °C,
 > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
 > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
 > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
 > pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby

 v případě pádu,
 > vhodná pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka je riziko ztráty přilby vyšší než riziko uškrcení,
 > kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492,
 > splňuje požadavky na ventilaci dle EN 12492, což zaručí lepší odvětrání pro těžce fyzicky pracující osoby

 a osoby pracující v nadměrně teplém prostředí,
 > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.
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Pracovní přilba / FLASH ACCESS
Pohodlná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce s důrazem na ochranu proti padajícím
předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.

Doplňkové vybavení pro OOPP

DOPLŇKY

FLASH ACCESS / Specifikace:

 > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje
 skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,

 > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje
 možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,

 > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
 > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze jej prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
 > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C,
 > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
 > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
 > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
 > pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby

 v případě pádu,
 > nejvhodnější pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka je riziko ztráty přilby vyšší

 než riziko škrcení,
 > kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492,
 > splňuje nepovinné požadavky EN 397 na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci

 a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.),
 > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.
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Pracovní přilba / FLASH INDUSTRY
Profesionální pracovní přilba pro použití v průmyslu a na staveništích s důrazem na ochranu proti padajícím 
předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.

Doplňkové vybavení pro OOPP

DOPLŇKY

FLASH INDUSTRY / Specifikace:

 > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje
 skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,

 > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů
 zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,

 > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
 > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze jej prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
 > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C, 
 > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
 > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
 > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
 > podbradní pásek splňuje normu EN 397 a rozepne se při působení síly 15 – 25 daN (cca. 15 – 25 kg)

 při náhodném zachycení o překážku, což snižuje riziko škrcení,
 > vhodná pro pracovní situace, kde při pádu pracovníka, je riziko uškrcení vyšší než riziko ztráty přilby,
 > splňuje všechny požadavky normy EN 397 včetně nepovinných testů na použití při nízkých teplotách

 (-30 °C), boční deformaci a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.),
 > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.
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Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST
Nastavitelný lanyard v délce 80 – 140 cm s ocelovou sponou a textilní rukojetí, který lze snadno nastavit
i pod zatížením.

Délkově nastavitelný lanyard / REACTOR 140 ADJUST
Vymezovač pracovní polohy s tlumičem pádu s možností výběru karabiny.

REFLEXNÍ VESTA / VESTA REFLECT
Univerzální reflexní vesta. Vhodná pro všechny zachycovací postroje Singing Rock jak s polstrováním,
tak bez něj, které mohou být také vybaveny polohovacím pásem Pole II.

Doplňkové vybavení pro OOPP

DOPLŇKY
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Doplňkové vybavení pro OOPP

DOPLŇKY

Transportní vak 12 l / WORKING BAG
Obal na pracovní postroje o objemu 12 l.

Polstrování na postroje Body II
Odnímatelné polstrování ramen a nohou.

Pro cenovou nabídku nás neváhejte 
kontaktovat prostřednictvím
poptávkového formuláře
na www.mateco.cz/skoleni
a nebo na skoleni@mateco.cz.

Poptejte nás!

http://www.mateco.cz/skoleni
mailto:skoleni%40mateco.cz?subject=


Předmět revize *Cena bez DPH

Typ: Postroj jednoduchý 150 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Postroj polstrovaný 200 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Spojky, karabiny 50 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Textilní tlumič pádu 150 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Přilby 125 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Textilní smyčky, lanyardy 50 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: IKAR prostředky 500 Kč / ks 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Nezbytné čištění OOPP pro provedení revize 100 Kč / ks 

Typ: Lana 4 Kč / m 
Podmínky: Předložení evidenčního listu

Typ: Revize OOPP – základní sada (pracovní postroj, 2 x spojka,
lanyard s tlumičem, pracovní přilba)

500 Kč / ks 

Podmínky: Předložení evidenčních listů jednotlivých komponentů
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Ceník doplňkových služeb 

CENÍK REVIZÍ OOPP



Poznámky
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Poznámky
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STATECH s.r.o., Počapelská 346 , 277 01 Dolní Beřkovice 
Mobil: +420 728 270 270 • E-mail: info@mateco.cz

Naše pobočky:
 Brno  •  Ostrava  •  Plzeň  •  Praha  •  Dolní Beřkovice  •  České Budějovice  •  Hradec Králové  •  Ústí nad Labem

Aktuální kontakty najdete
na www.mateco.cz/kontakt/

Přehled školení online

mateco Česká republika facebook.com/plosiny STATECH s.r.o. @statechcz

www.matecoacademy.cz www.mateco.cz

http://www.linkedin.com/company/mateco-cr/about/
http://facebook.com/plosiny
http://www.youtube.com/channel/UCcAHQ8yt7NeLctWMHK9FgxA
http://www.instagram.com/statechcz/?hl=cs

