מעליות או לא להיות

המעלית הפרטית היא עוד מוצר המאפשר עליה באיכות החיים .תוספת מעליות
מעוצבות בבתים פרטים ,רושמת מגמת עליה בשנים האחרונות במיוחד לאור העובדה
כי הלקוחות מפנים כיום משאבים גדולים יותר לשיפור איכות החיים

בניית בית פרטי היא חוויה מרגשת מלאת ציפיות לעתיד .אנחנו
מדמיינים את המטבח בו נבשל אוכל נפלא ואת הסלון בו נארח
את המשפחה והחברים .אנחנו מדמיינים את הגינה שהילדים
(והנכדים) יתרוצצו בה ובני המשפחה יתארחו בה .כשמדובר
בבית בעל יותר ממפלס אחד ,אנו עלולים למצוא את עצמנו
חושבים כמה טוב היה יכול להיות אילו הייתה בבית מעלית ,כזו
שתסיע אותנו מקומה לקומה.
מעלית בבית פרטי ,זהו פרט שאנשים רבים לא חושבים עליו
כאשר הם מתכננים את בית חלומותיהם .בשנים האחרונות,
עם העלייה בתוחלת החיים והרצון לשמור על איכותם הגבוהה,
המודעות לנושא נמצאת בסימן עלייה .עם זאת ,עדיין אנשים
רבים שואלים את השאלה – איך לא חשבנו על זה קודם?
התקנת מעלית בבית פרטי היא עניין פשוט יותר ממה שאתם
מתארים לעצמכם .בין אם מדובר בשלב תכנון הבית ובין אם
הבית כבר קיים .בשוק המעליות הפרטיות ישנם מומחים אשר
תפקידם לייצר את המעלית הפרטית כך שתהיה מותאמת
באופן מושלם לצרכיו של הלקוח .יש לציין שהשוק מציע עיצובים
מדהימים של המעליות האלו .לא עוד מעלית מסורבלת עם אופי
מגושם כמו שהכרנו.

תעמל מזרע אקסקלוסיבי – מעליות המשדרות יוקרה

 .4שקט .לשים לב לסאונד שהמעלית מייצרת בזמן נסיעתה.
כיום יש מעליות שקטות אשר המנוע שלהן לא נשמע כלל.
 .5אמינות ושירות .לבדוק את אמינות החברה ואת המוניטין
שלה בנושא .רצוי לבדוק איזו חברה תעניק לנו את השירות
האמין והמסור ביותר .לשים לב לכך שעל פי החוק נדרשת בדיקה
שנתית למעלית.
 .6עיצוב .לא לוותר על רמת האסתטיקה של המעלית מבפנים
ומבחוץ .כיום רמת עיצוב המעליות הפרטיות הינה גבוהה וניתן
לבחור מתוך שלל אפשריות ,את העיצוב המתאים לנו ביותר.

תזמין לנו את המעלית ,אנחנו כבר באים
ובכן ,במידה והחלטתם לבחור באיכות חיים ולהתקין מעלית
פרטית בביתכם ,עליכם לעשות זאת נכון .ישנם מספר דברים
אשר מומלץ וכדאי לשים אליהם לב:
 .1בטיחות .עניין ראשון במעלה ,לוודא שהמעלית מיוצרת על פי
תו התקן הישראלי.
 .2תחזוקה .לא להתפשר בנושא .לבדוק אם החברה המתקינה
את המעלית ,מספקת שירות מקומי של  24שעות ביממה.
 .3חומרים .להתעניין מאילו חומרים מיוצרת המעלית .מעליות
רבות בשוק מיוצרות מאלומיניום וסיבית ,חומרים לא חזקים
במיוחד ולא חסינים בפני אש .מומלץ לבחור מעליות אשר תא
הנוסעים שלהן בנוי מחומר פלדה.
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קומה אחת מעל
חברה אשר מספקת רמת עיצוב משובחת למעליות הפרטיות
היא תעמל מזרע .החברה אשר מייצרת מעליות פרטיות כחול
לבן ,מצליחה לענות על כל צורך של לקוח או אדריכל .מעליות
בשילוב זכוכית ,עץ או פורמייקה – הכול בהתאם לבקשה
והתוצאות מרשימות .החברה שמה דגש רב על רמת הבטיחות
ועובדת בהתאם לתקנים הדרושים ולמעלה מכך .תא הנוסעים
תמיד יהיה עשוי מפלדה למען הבטחת הבטיחות .ברמת
השירות ,תעמל מזרע מציעה ביקור בית ללא כל התחייבות ,בו
הלקוח יקבל יעוץ מלא בנוגע להתקנת מעלית פרטית לביתו.
כמו כן ,החברה מציעה ללקוחותיה שירותי תחזוקה  24שעות
ביממה .המעלית הפרטית היא עוד מוצר המאפשר עליה באיכות
החיים .תוספת המעליות בבתים פרטים ,רושמת מגמת עליה
בשנים האחרונות במיוחד לאור העובדה כי הלקוחות מפנים כיום
משאבים גדולים יותר לשיפור איכות החיים.
פתרון נוסף מטעם החברה הוא המדרגון כסא תוצרת
חברת  Stannahאנגליה ,חברה העומדת בדרישות
הבטיחות ובתקנים המחמירים ביותר הקיימים בישראל ובעולם.
המדרגון כסא מאפשר דרך בטוחה ונוחה לאלו המתקשים לעלות
במדרגות.
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