
 

 

Oferta specjalna mateco podesty ruchome Sp. z o.o. 
 dla  

GRUPY ZAKUPOWEJ 
 i CZŁONKÓW PODKARPACKIEGO KLUBU BIZNESU  

 
 
 

Firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. działa prężnie na polskim rynku od 1998 roku.  

Oferujemy zaawansowane technologicznie samojezdne urządzenia do prac na wysokości od 4 do 
57 metrów, zapewniając naszym klientom komfort i bezpieczeństwo. Naszym znakiem firmowym 
jest fachowa i profesjonalna opieka nad Klientem na każdym etapie realizacji zlecenia.  
 

Park maszyn firmy mateco podesty ruchome Sp. z o.o. to: 

• nożycowe oraz teleskopowe podesty ruchome 
• ładowarki teleskopowe 
• podesty na przyczepach 
• pojazdy specjalne 
• wózki widłowe 

  

Oddziały firmy mateco podesty ruchome mieszczą się w 11 lokalizacjach w Polsce: 

Rzeszów, Tychy, Poznań, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Kraków. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Na kolejnych stronach przedstawiamy szczegółową ofertę naszej firmy. Jeżeli mają Państwo 
pytania lub jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszą firmą proszę o 
kontakt: 
 

mateco podesty ruchome Sp. z o.o. 

ODDZIAŁ RZESZÓW 
Rudna Mała 52  
36-060 Głogów Małopolski  
Tomasz Kwaśny  
Kierownik Oddziału Rzeszów  
Mobile:  +48 662 230 136 
Tomasz.Kwasny@mateco.pl 
www.mateco.pl 



 

 

WYNAJEM 
podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych i wózków 
widłowych 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dlaczego warto wynająć podesty ruchome z grupy mateco: 
 

• flota mateco składa się z około 40.000 podestów ruchomych w 700 różnych 
typach, 

• najmłodsza flota urządzeń na rynku 

• 2.500 pracowników 

• 700 wykwalifikowanych pracowników działu technicznego 

• potrzebujesz ofertę na wynajem za granicę: 160 oddziałów mateco  oraz 80 
sprawdzonych partnerów na całym swiecie 

• 560.000 umów wynajmu w roku 

• ponad 62.600 aktywnych klientów 

• nie musisz angażować  finansów w zakup,  a masz dostęp do szerokiej gamy 
urządzeń 

• płacisz  tylko za te dni w które pracujesz 

• awarie sprzętu nie blokują Ci prac gdyż serwis mateco działa 24/7 lub 
podstawiamy maszynę na wymianę 

• nie masz na głowie obowiązków prac konserwatorskich i przeglądów 
technicznych urządzeń 
    

 
 



 

 

 

Dla GRUPY ZAKUPOWEJ i Członków PODKARPACKIEGU KLUBU 

BIZNESU firma mateco podesty ruchome przygotowała 

specjalne warunki wynajmu podestów ruchomych.  
 
Ze względu na szczególną sytuację gospodarczą spowodowaną 
pandemią COVID-19 dostosujemy ofertę cenową do Twoich aktualnych 
potrzeb – czy to w wynajmie, sprzedaży, serwisie i szkoleniach! 
 

         
 

https://www.mateco.pl/wynajem/asystent-wynajmu/ 



 

 

SPRZEDAŻ 
nowych i używanych podestów ruchomych i ładowarek 
teleskopowych 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Jeśli poszukujesz nowych urządzeń do prac na wysokości skontaktuj się z 

działem sprzedaży mateco, który zapewnia kompleksową obsługę 

sprzedaży podnośników bezpośrednio od renomowanych producentów.  
Prowadzimy sprzedaż podestów ruchomych  najlepszych producentów 
takich jak GENIE, IMER, BRAVI, MATILSA, MERLO, MANITOU, 

HAULOTTE, JLG.  
Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji, oprócz pomocy w doborze 
odpowiedniego sprzętu zapewniają pełną obsługę dokumentacji, odbioru 
UDT, transportu, korzystnego finansowania oraz atrakcyjnego leasingu. 

 
 



 

 

 

Jeśli szukasz sprawdzonego sprzętu pochodzącego z zaufanego źródła, 
posiadającego pełną dokumentację motogodzin, zachęcamy do zakupu 

sprzętu używanego pochodzącego z floty wynajmu  firmy mateco.  

 
Wszystkie sprzedawane przez  
nas urządzenia są  
sprawne technicznie i posiadają  
ważny przegląd UDT.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.mateco.pl/sprzedaz/ 



 

 

SERWIS 

gwarancyjny i pogwarancyjny podestów ruchomych i ładowarek 
teleskopowych 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do: dokonywania 
modernizacji podestów ruchomych i wózków jezdniowych, wytwarzania 
elementów urządzeń dźwignicowych, wykonywania napraw podestów 
ruchomych i wózków jezdniowych.  
Wysoko wykwalifikowany personel serwisu mateco podesty ruchome 
świadczy usługi w zakresie napraw wynajętych maszyn przez 24 godziny 
na dobę. Dyspozycyjność i doświadczenie serwisu mateco to gwarancja 
ciągłości pracy dla naszych klientów. 
 

Świadczymy kompleksowe usługi serwisowe  
oraz warsztatowe w zakresie napraw  
samojezdnych podestów ruchomych  
dla klientów zewnętrznych. 
 
Dysponujemy profesjonalną lakiernią  
umożliwiającą renowację lakierniczą maszyn 
i sprzętu budowlanego, wózków widłowych,  
podestów ruchomych.  
Stosujemy elektrostatyczną metodę natrysku,  
co w znacznym stopniu ogranicza straty lakieru  
i  podnosi jakość wykonywanej powłoki.  
W oparciu o profesjonalną infrastrukturę i 
 narzędzia jesteśmy w stanie sprostać  
oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. 

https://www.mateco.pl/serwis/ 



 

 

RESURSY MASZYN 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oferujemy usługę określania resursu dla podestów ruchomych oraz 
wózków jezdniowych w związku z wejściem rozporządzenia dotyczącego 
warunków jakie mają spełniać urządzenia transportu bliskiego 
 
 
 

 
 

https://www.mateco.pl/serwis/ 
 
 



 

 

SZKOLENIA 
operatorów podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych i 
wózków widłowych, zakończone egzaminem przed  
komisją UDT, TDT lub WDT 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Prowadzimy szkolenia dla operatorów: 
-  podestów ruchomych   
-  ładowarek teleskopowych i wózków widłowych (kat.1WJO kat.2WJO)  
zakończone egzaminem przed komisją UDT, TDT lub WDT. Klienci 
wynajmujący nasz sprzęt mogą otrzymać rabat do 25 % na szkolenie. 
Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym Urzędu Dozoru 
Technicznego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu 
bliskiego.  

Szkolenia są prowadzone w każdym oddziale mateco w Polsce.  
 
 

 
 

https://www.mateco.pl/szkolenia/certyfikat/ 
 

 



 

 

TRANSPORT SPECJALISTYCZNY 
 

Firma mateco podesty ruchome zapewnia specjalistyczny 

transport na terenie całego kraju . Organizujemy usługę transportu 
urządzeń wynajmowanych ,  zakupionych przez klientów oraz urządzeń 
własnych klientów 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

https://www.mateco.pl/firma/bezpieczenstwo-jakosc/transport/ 
 

 



 

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  

USŁUG mateco  

OSZCZEDZA TWÓJ CZAS! 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

PAMIĘTAJ, ŻE CZAS TO PIENIĄDZ! 


