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:

World-wide competence

 

Advantages:
 High quality products MADE IN GERMANY for over 80 years

 Certifi ed according to DIN EN ISO 9001:2008

 Represented internationally in the market – world-wide network
 of dealers and service partners 

 Planning, developing, production and service from one source

 Numerous references available

Innovations
Know-how
Up-to-date production 
technologies

Solutions for power plants

Solutions for
power plants

Rozwiązania dla elektrowni

Korzyści:

Wysokiej jakości produkty MADE IN GERMANY od ponad 80 lat

Spełnienie norm DIN EN ISO 9001:2008

Marka reprezentowania w międzynarodowej sieci sprzedaży

przez dilerów i partnerów serwisowych

Planowanie, rozwój, produkcja i serwis z jednego źródła

Długa lista referencyjna

Innowacyjność

Wykorzystanie

najnowszych

technologii

Know-How

Światowe doświadczenie

Rozwiązania
dla elektrowni

ul. Podskale 13, 30-522 Kraków

altus@altus.pl



S
ol

ut
io

ns
 f

or
 p

ow
er

 p
la

nt
s

Perfect solution for new buildings,

renovation and maintenance work!
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Temporary Installations Permanent Installations
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Instalacje tymczasowe

Rozwiązania dopasowane do każdego
zastosowania

Modułowe i rozkładane elementy używane
w trudno dostępnych miejscach

Transport ludzi i materiałów
do 3200 kg i do 400 m wysokości

Instalacje stałe

Idealne rozwiązanie dla nowych budynków,

prac konserwacyjnych i serwisowych.

Specjalne rozwiązanie dla prac
wysokościowych i konserwatorskich

Rozwiązania specjalne - w szczególności
ochrona przed eksplozją (EX)

Transport ludzi i materiałów
do 3200 kg i do 400 m wysokości

Suitable solutions for all fi elds of

Modular and easy to disassemble elements - 

Transport of people and material up to

 applications

 working in diffi cult to access locations

 3200 kg and to a lifting height of 400 m

Especially developed for servicing and

Customer fulfi llment, considering special 

Transport of people and material up to 

 maintenance work

 on site conditions and explosion proof (EX)

 3200 kg and to a lifting height of 200 m


