
Dane techniczne:
Mercedes, 

• Wysokość robocza 
• Wysięg bo

• Udźwig kosza 

Dane techniczne:
Mercedes, Ruthmann T230

• Wysokość robocza 
• Wysięg boczny 
• Udźwig kosza 

 

Firma POL-FIX
usługi wynajmu podnośni
pozwala na profesjonalne 

 
 

Firma specjalizuje się między innymi

• Przycinką oraz pielęgnacją drzew,
• Montażem reklam, 
• Pracami remontowymi, 
• Myciem okien i elewacji, 
• Czyszczeniem rynien, 
• Montażem ocieplenia i instalacji 

wentylacyjnych, 
• Malowaniem na wysokości, 
• Montażem oświetlenia, 
• Pracami blacharsko-dekarskimi,
• Zabezpieczeniami antykorozyjnymi,
• Odśnieżaniem dachów oraz usuwaniem sopli,
• Montażem zabezpieczeń przeciw
• oraz wszelkimi pracami wysokościowymi

Usługi podnośnikami świadczone są przez 
doświadczonych operatorów posiadający niezbędne 

uprawnienia, praktykę oraz umiejętności do wykonywania prac wysokościowych.
Nasza firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

       Nasze podnośniki:  

 

 

 
 
 
 
 
   

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Gwarantujemy

POL
Zbigniew Wiktorowicz

75-445 Koszalin, ul. Wańkowicza 19/2
Tel. 502

wynajem.podnosnik@gmail.com
www.podnosnik

 

Dane techniczne: 
Mercedes, Wumag WT165 

Wysokość robocza - 17m 
• Wysięg boczny – 9m 

• Udźwig kosza - 200 kg 

Dane techniczne: 
Mercedes, Ruthmann T230 

Wysokość robocza – 25m 
• Wysięg boczny – 16m 
• Udźwig kosza - 265 kg 

FIXMACHINES działa na Koszalińskim rynku i okolicach od 2006r. Świadczy
usługi wynajmu podnośników koszowych wraz z operatorem. 
pozwala na profesjonalne realizowanie usług wysokościowych do 25 metrów.

się między innymi : 

Przycinką oraz pielęgnacją drzew, 

Montażem ocieplenia i instalacji 

 

arskimi, 
Zabezpieczeniami antykorozyjnymi, 
Odśnieżaniem dachów oraz usuwaniem sopli, 
Montażem zabezpieczeń przeciw-ptakom, 
oraz wszelkimi pracami wysokościowymi.  

świadczone są przez 
doświadczonych operatorów posiadający niezbędne 

uprawnienia, praktykę oraz umiejętności do wykonywania prac wysokościowych.
Nasza firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Nasze podnośniki:                       Posiadamy niezbędne zaplecze!

 
 
 
 
 
 
 

ia z naszych usług. Gwarantujemy najniższe ceny oraz satysfakcję 

Kontakt: 
POL-FIXMACHINES 

Zbigniew Wiktorowicz 
445 Koszalin, ul. Wańkowicza 19/2

Tel. 502-059-621 
wynajem.podnosnik@gmail.com

www.podnosnik-koszalin.pl

i okolicach od 2006r. Świadczy 
ków koszowych wraz z operatorem. Nasze doświadczenie 

usług wysokościowych do 25 metrów.  

uprawnienia, praktykę oraz umiejętności do wykonywania prac wysokościowych. 
Nasza firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Posiadamy niezbędne zaplecze! 

satysfakcję z wykonanej pracy. 

445 Koszalin, ul. Wańkowicza 19/2 

wynajem.podnosnik@gmail.com 
koszalin.pl 


