
 
 

OFERTA WYNAJMU MASZTOWYCH PODESTÓW RUCHOMYCH 

 

PODESTY MASZTOWE SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DO WYKONYWANIA 
WSZELKIEGO RODZAJU PRAC ELEWACYJNYCH, INSTALACJI, MUROWANIA  

ORAZ PRZEWOŻENIA PASAŻERÓW I MATERIAŁÓW. 

PODESTY 
MASZTOWE 
RUCHOME 

To urządzenia łączące w sobie dwie funkcje windy budowlanej oraz podestu 
roboczego, umożliwiają jednocześnie przewożenie pracowników i materiałów 
na wysokość do 300m. Szerokość robocza podestu jest znacznie większa w 
porównaniu do rusztowań tradycyjnych od 1.6 m do 3 m , co zapewnia swobodę 
działania oraz daje duże możliwości załadunku, zapewniając przy tym wysoki 
poziom bezpieczeństwa oraz wygodę użytkowania. Podesty ruchome masztowe 
gwarantują oszczędność kosztów i czasu w miejscu wykonywania prac. 

  

WZROST 
WYDAJNOŚCI 
PRACY DO 50% 

Dzięki zastosowaniu podestu ruchomego masztowego wydajność można 
bez problemów zwiększyć nawet do 50%. Dwóch ludzi pracujących na 
takim podeście może uzyskiwać takie same rezultaty co trzech 
pracowników na tradycyjnym rusztowaniu. Również wysokość nie 
stanowi już takiego utrudnienia jak w przypadku rusztowań ramowych i 
dodatkowo nie jest już potrzebny pracownik pomocniczy do obsługi 
wciągarki co znacznie redukuje koszty,. Podest ruchomy masztowy 
pozwala przyśpieszyć prace i zredukować czas potrzebny na wwiezienie i 
zwiezienie pracowników na terenie budowy. 

 



CENY WYNAJMU NETTO 

Więcej informacji znajdziesz również na stronie www.podestygerbud.pl 

 

 

MODEL SC 1300 
SZER.MAX 10.5 M, WYS.MAX 300M 

300 zł 
netto/za dobę 

+5zł/szt. 

sekcja masztu 1.25m 
(liczone od wys. 2.1m.) 

MODEL SC 1300 
SZER.MAX 10.5 M, WYS.MAX 300M 

3500 zł 
netto/za miesiąc 

+50zł/szt. 

sekcja masztu 1.25m 
(liczone od wys. 2.1m.) 

 

MODEL SC 4000 
SZER.MAX 12.5 M, WYS.MAX 300M 

350 zł 
netto/za dobę 

+5zł/szt. 

sekcja masztu 1.25m 
(liczone od wys. 2.1m.) 

MODEL SC 4000 
SZER.MAX 12.5 M, WYS.MAX 300M 

4000 zł 
netto/za miesiąc 

+50zł/szt. 

sekcja masztu 1.25m 
(liczone od wys. 2.1m.) 

 

MODEL SC 5000 
SZER.MAX 16.9 M, WYS.MAX 300M 

400 zł 
netto/za dobę 

+5zł/szt. 

sekcja masztu 1.25m 
(liczone od wys. 2.1m.) 

MODEL SC 5000 
SZER.MAX 16.9 M, WYS.MAX 300M 

4500 zł 
netto/za miesiąc 

+50zł/szt. 

sekcja masztu 1.25m 
(liczone od wys. 2.1m.) 

TRANSPORT MONTAŻ 

500zł/kpl 8zł/m2 
Podest roboczy na terenie Łodzi 

Wyliczona na podstawie metrów kwadratowych 
powierzchni roboczej obejmującej zakres pracy podestu. 

 

➢ Długość platformy i konfiguracja dowolna (wg specyfikacji producenta) nie ma wpływu na cenę najmu. 

➢ Czynności związane z UDT (dokumentacja i odbiór) wraz z pokryciem kosztów w cenie najmu. 

➢ Przegląd comiesięczny maszyny na miejscu budowy oraz serwis i ewentualna naprawa w cenie najmu. 

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ! : +48 791 589 600 
LUB NAPISZ MAILA : wynajem@podestygerbud.pl

https://podestygerbud.pl/
tel:+48791589600
mailto:wynajem@podestygerbud.pl
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