Και το
φορτίο σας
ανεβαίνει
μόνο του!
Η

παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
, το απόλυτο ηλεκτροκίνητο καρότσι μεταφοράς.

το

Τώρα σας μεταφέρουμε με ευκολία
όλα τα βαριά και ογκώδη φορτία σε κάθε είδος σκάλας!
Σ ε σ ύγ κρι σ η με τη ν π α ρα δ ο σ ι α κή μετα φ ο ρά ,
η
π ρο σ φ έρει :
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

●

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

●

●

●

Κρατάμε το φορτίο σας σε απόλυτη ισορροπία σε κάθε σκαλί.
Εκμηδενίζουμε τις πιθανότητες ζημιών στο φορτίο και στις σκάλες,
πόρτες, τοίχους κ.λπ.
Υποκαθιστούμε οικονομικότερα τα παραδοσιακά
συστήματα μεταφοράς (γερανοί, ανυψωτικά μηχανήματα)
ακόμη και εκεί που αυτά δεν έχουν πρόσβαση.
Απαιτείται μόνο ένας χειριστής, ανεξαρτήτως βάρους φορτίου!

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ:
● ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ● ΛΕΒΗΤΕΣ
● ΤΖΑΚΙΑ ● ΣΟΜΠΕΣ
● ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ PELLET
● ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
● ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
● ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
● ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
● ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
● ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ● SERVERS
● ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
● ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
● ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ
● ΨΥΓΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
● ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
● ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ● ΒΑΡΟΥΛΚΑ
● VRV ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ● ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
● ΠΑΡΑΘΥΡΑ ● ΠΟΡΤΕΣ ● ΕΠΙΠΛΑ
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ
ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
FAQ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Γιατί να προτιμήσω την
;
Γιατί με το
σας μεταφέρουμε το φορτίο με ασφάλεια και σας εξοικονομούμε
χρόνο και χρήματα.
2. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στα σκαλιά;
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Οι ερπύστριες του
, είναι κατασκευασμένες με ειδικό
ελαστικό που δεν αφήνει ίχνη, έχει αντοχή στο κόψιμο/σχίσιμο και δεν γλιστρά. Αυτά
τα χαρακτηριστικά κάνουν το
απόλυτα ασφαλές για χρήση σε μαρμάρινες,
ξύλινες, παρκέ, πέτρινες κ.α. σκάλες.
3. Μπορώ να ανέβω κάθε είδος σκάλας;
ΝΑΙ! Το
μπορεί ν’ ανέβει ψηλότερα σκαλιά, καθώς οι ερπύστριες
λειτουργούν στην κορυφή των σκαλιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΕΠ ΙΛ ΕΞΤ Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
211-1804280
211-1804200
moving@goldair.gr

