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Witamy w Metron, jednym z wiodących producentów wind, 
obecnym na całym świecie w ponad 50 krajach na 5 
kontynentach.

Bezpieczeństwo, jakość, niezawodność i design są częścią 
naszej kultury od samego początku. Metron ma długą historię 
wyznaczania standardów doskonałości i przesuwania granic w 
projektowaniu wind. Wszystkie nasze windy przewyższają 
oczekiwania naszych klientów dotyczące niezawodności, 
wzornictwa i jakości. Niezależnie od tego, czy tworzymy dla 5-
gwiazdkowych kurortów i budynków mieszkalnych, czy centrów 
handlowych i szpitali, nasza praca rodzi się z pragnienia 
projektowania produktów, które czynią nasz świat 
bezpieczniejszym, mądrzejszym, lepszym i bardziej ludzkim.

Wszystkie nasze windy są produkowane z dbałością o każdy 
szczegół i przechodzą najsurowsze kontrole jakości na każdym 
etapie produkcji.

Patrząc przyszłościowo, idziemy dalej, jeszcze silniejsi, gotowi 
zaoferować naszym klientom rozwiązania dźwigowe o 
najwyższej jakości oraz narzędzia cyfrowe, które są wynikiem 
naszej cyfrowej transformacji. Nasza zróżnicowana oferta 
kompletnych systemów dźwigowych i rozwiązań 
niestandardowych, strategicznie pozycjonuje nas do 
współpracy z naszymi klientami, proponując rozwiązania, które 
przetrwają próbę czasu.

Wszyscy razem dążymy do wspólnego celu, aby oferować 
produkty i usługi, które charakteryzują firmę Metron. 
Niezawodność jako produkt, jako ludzie, jako firma.

John Sandros
CEO
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1988 Rodzi się pomysł. 

1995 Metron zostaje założony przez Johna Sandros.

2021 ANagroda “Greek Business Champion of the Decade 2010-2020”.

2020 Metron inwestuje w nowe zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia.

2018 Przychody z eksportu wzrastają do +90% rocznych obrotów.

2017 Metron przełamuje barierę eksportu na 5 kontynentach.

2014 Powstają fundamenty cyfrowej transformacji.

2010 Metron sprzedaje pierwszy dźwig elektryczny.

2009 Metron rozbudowuje fabrykę i inwestuje w całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne.

2008 Zaprojektowano pierwsze rozwiązanie podnośnika hydraulicznego.

2005 Rozszerzenie asortymentu. Metron rozpoczyna projektowanie, produkcję i sprzedaż kabin 

2001 Metron jako pierwsza firma wprowadza malowanie proszkowe w branży dźwigowej.

2000 Ukończenie nowej fabryki Metron.

1996 Drzwi automatyczne naszej produkcji, a zwłaszcza drzwi typu BUS zyskują popularność na 

Nasz 
rozwój

dźwigowych.

rynku.
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W SKRÓCIE

OBECNOŚĆ NA 
ŚWIECIE 

50 3+
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NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH
FABRYK
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W BUDYNKI I 
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SPRZĘT

UTRZYMANIE 
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MONITOROWANIE
NASZEGO ŚLADU 
NA ŚRODOWISKO

ROCZNY OBRÓT  

ILOŚĆ  
PRACOWNIKÓW

+70%

2014-2020
/5

KONTYNENTÓW

DESIGNU
LIDER

SILNA 
GLOBALNA
SIEĆ 
PARNERSKA

+
KRAJÓW
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OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE
Metron wzmocnił swoją globalną obecność, osiągając wzrost eksportu o 170% w ciągu ostatnich 5 lat za 
pośrednictwem lokalnych partnerów.

Zawsze stoimy obok naszych klientów, oferując techniczne 
know-how, doradztwo strategiczne, szkolenia i wszelkie 
zabezpieczenia związane z ich rozwojem. Nasi eksperci to 
inżynierowie, konsultanci sprzedaży, technicy, informatycy, 
a także projektanci, specjaliści ds. produkcji i zarządzania.

Obszar firmy

OBSZAR: 36.000 m2 

PRODUKCJA: 15.000 m2

BIURA ORAZ SALON WYSTAWOWY: 2.000 m2 

CENTRUM NAUKI:
Pojemność do 50 osób

Nasze biura oraz salon wystawowy

GRECJA:
SERRES | ATENY | SALONIKI
POLSKA:
LESZNO

Wizyta w centrali Metron w Serres w 
Grecji daje możliwość sprawdzenia 
naszych wysoce technologicznych 
procesów produkcyjnych.
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WIZJA
Wyobrażamy sobie silny zespół pracowników i partnerów na całym świecie, 
którzy wspólnie cieszą się rozwojem zawodowym i rozwojem osobistym, 
wygrywając w uczciwej grze w konkurencyjnych ramach.

MISJA
Naszym celem jest podniesienie jakości życia, oferując każdemu mobilność 
i dostęp dzięki bezpiecznym rozwiązaniom dźwigowym. Jednocześnie 
projektujemy i produkujemy produkty przyjazne dla użytkownika, które 
ułatwiają pracę i optymalizują produktywność naszych klientów.

Naszym klientom dostarczamy kompletne rozwiązania dźwigowe:

Wysoki poziom niezawodności i jakości

Wysoka estetyka zgodnie z nowoczesnymi trendami architektonicznymi 

Elastyczność w projektowaniu

Łatwy i szybki montaż

Zaawansowana technologia

KREATYWNOŚĆ

Wspieramy kreatywność i 
innowacyjność, zachęcając do rozwoju 
nowych pomysłów. Stawiamy sobie 
wyzwania, redefiniujemy granice i 
nieustannie poszukujemy nowych 
sposobów ulepszania naszych 
produktów, usług i procesów. 
Niekończąca się podróż kreatywności, 
która prowadzi nas do przyszłości o 
wysokich standardach.

WARTOŚCI

LUDZIE

Nasi ludzie są kręgosłupem 
Metron. Jesteśmy dumni, że 
możemy pracować razem jako 
zespół, aby osiągnąć nasze 
wspólne cele. Jesteśmy sumą 
talentów i umiejętności wszystkich 
naszych pracowników.

UCZCIWOŚĆ

Dla nas sukces osiąga się dzięki 
uczciwości, przejrzystości, 
sprawiedliwości, merytokracji. 
Utrzymujemy ducha współpracy z 
naszymi partnerami i pracownikami 
opartej na wzajemnym zaufaniu i 
najwyższych standardach zawodowych. 
Głęboko rozumiemy, że nasz sukces 
idzie w parze z Twoim sukcesem i 
dbamy o Twoją przyszłość tak samo jak 
o własną.

Nasze 
wartości



Inżynieria dla 
życia
W Metron projektujemy i produkujemy 
przyjazne dla użytkownika i 
technologicznie zaawansowane 
kompletne rozwiązania dźwigowe, 
które tworzą wartość dla naszych 
partnerów i klientów.

#EngineeringForLife
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Najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości są częścią tego, co sprawia, że 
Metron jest wielki. To nie tylko ponadczasowe wartości, to sposób, w jaki 
działamy i rozwijamy się. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie naszym 
klientom i użytkownikom końcowym wysokiej jakości, niezawodnych 
produktów i usług.

NASZE CERTYFIKATY
Od 2000 roku Metron stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą 
EN ISO 9001:2015. Wszystkie produkty Metron posiadają certyfikat jakości CE 
Unii Europejskiej. Linie produkcyjne są programowane i sterowane przez 
oprogramowanie MRP i ERP.

Wszystkie dźwigi Metron zostały zaprojektowane zgodnie z Dyrektywą 
Europejską 2014/33/UE i są zgodne z normą europejską EN 81-20. Ponadto 
dźwigi są projektowane zgodnie z następującymi, bardziej szczegółowymi 
Normami Europejskimi:

 EN81-20/EN81-50

          EN81-21 Dźwigi osobowe w istniejących budynkach

          EN81-70 Dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

• EN81-70 Zdalny alarm dla wind osobowych i towarowych / wind osobowych

EN81-73 Zachowanie wind w przypadku pożaru

EN81-58 Test pożarowy drzwi przystankowych

Metron posiada również certyfikat Module H1, który zapewnia najwyższą 
kontrolę jakości w zakresie projektowania, produkcji i certyfikacji każdego 
dźwigu.

Bezpieczeństwo 
oraz Jakość
Przede wszystkim
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W Metron staramy się być przyjaźni dla środowiska w naszych 
codziennych działaniach, wdrażając programy mające na celu 
poprawę naszego śladu ekologicznego, optymalizację zarządzania 
energią i surowcami, promowanie recyklingu i stylu życia 
wspierającego gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dbałość o 
środowisko
Troszczymy się o 
naszą planetę  

BEZPIECZEŃSTWO

WYDAJNOŚĆ

EKOLOGICZNOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ 
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Nasze 
rozwiązania 
oraz produkty
Wzmocnić Twoją 
konkurencyjność

Dziś Metron jest jedną z wiodących firm na świecie w projektowaniu i 
produkcji kompletnych rozwiązań dźwigowych.

Wszystkie nasze rozwiązania i produkty są zalecane dla każdego typu 
budynku, czy to nowej instalacji, czy modernizacji.

Niezrównana jakość, elastyczne i wysokiej klasy wzornictwo, 
niestandardowe rozwiązania dla każdego projektu, zaawansowana 
technologia, ciągłe innowacje, wiedza naszych wykwalifikowanych i 
doświadczonych pracowników, a także solidne, oparte na zaufaniu 
relacje z naszymi klientami, to kluczowe cechy naszej głównej 
przewagi konkurencyjnej. 

Niezawodność jako produkt, jako ludzie, jako firma

SILNA GLOBALNA SIEĆ PARTNERSKA

Współpracujemy z silną siecią na całym świecie składającą się z 
elitarnych instalatorów, aby zapewnić, że każdy produkt Metron 
zostanie zainstalowany zgodnie z najwyższymi standardami.

HOTELE

WILLE

BIUROWCE, BUDYNKI PUBLICZNE 

FABRYKI

BUDYNKI MIESZKALNE 

SZPITALE

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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DŹWIGI ELEKTRYCZNE BEZ MASZYNOWNI (MRL) 

DŹWIGI ELEKTRYCZNE Z MASZYNOWNIĄ (MR) 

DŹWIGI HYDRAULICZNE

MAŁE DŹWIGI (HABITAT)

SZYBY W KONSTRUKCJI  

DŹWIGI TOWAROWE  

MAŁE PLATFORMY TOWAROWE 

MAŁE DŹWIGI TOWAROWE  

SCHODY RUCHOME

ROZWIĄZANIA ORAZ PRODUKTY 
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DŹWIGI ELEKTRYCZNE BEZ MASZYNOWNI (MRL)
Dźwigi elektryczne bez maszynowni (MRL) zawierają wszystkie najlepsze w swojej klasie funkcje i konstrukcję. 
Połączenie większej prędkości jazdy i efektywności energetycznej jest doskonale zintegrowane w budynkach 
wielopiętrowych lub centrach handlowych o dużej częstotliwości użytkowania.

Kluczowe korzyści:
            Łatwy montaż
            Ekologiczne systemy o niskim zużyciu energii 
            Znakomita jakość jazdy i płynna praca
            Precyzyjna dokładność poziomowania zgodna z normą EN81-20 
            Oszczędność miejsca (nie wymaga maszynowni)
            Zaawansowana technologia 
            Estetyka wysokiej jakości
            Kompatybilny z pełną gamą kabin i drzwi Metron 
            Możliwość dostosowania do wymiarów szybu
            Zgodność z normami europejskimi EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 81-70, EN81-73, EN 81-28 i EN 81- 58 

V

MAX HP

1m / sec

45.000mm

MIN. PIT

MIN. HEADROOM

MRL G STARTER
Najbardziej przystępne cenowo dźwigi elektryczne Metron MRL spełniają wymagania większości dźwigów
osobowych. 

1.050mm

3.400mm

MRL G LPH ZGODNIE Z PN-EN81.21
Idealne rozwiązanie dla istniejących budynków z zaniżonym podszybiem lub nadszybiem.

V

MAX. HP

1m / sec

45.000mm

MAX. PRZYST

MIN. PIT

MIN. HEADROOM

16 p
550mm

2.900mm

MRL G HEAVY
Dźwigi osobowe o udźwigu większym niż 1t.

Q

V

MAX. HP

1.050 - 2.000kgr
1m / sec

45.000mm

MAX.PRZYST

MIN. PIT

MIN. HEADROOM

16 p
1.250mm

3.500mm

Q 300 - 1.000kg MAX. PRZYST. 16 p. 

Q 300 - 1.000kg
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MRL G RISE
Metron MRL G Rise w pełni spełnia wymagania dotyczące dużej prędkości w wysokich budynkach o wysokości 
podnoszenia powyżej 45m.

Q

V

MAX. HP

630 - 2.000kgr
1,6 - 2m / sec

90.000mm

MAX.PRZYST

MIN. PIT

MIN. HEADROOM

32 p
1.400mm

3.900mm

MRL L
Metron MRL L jest dźwigiem wspornikowym, który wymaga tylko jednej podporowej ściany szybu.

Q

V

MAX. HP

300 - 1.000kgr
1m / sec

35.000mm

MAX.PRZYST

MIN. PIT

MIN. HEADROOM

16 stops
500mm

2.860mm

Ogranicznik 
prędkości 

Dynatech - Hiszpania

6.5mm Liy
Gustav Wolf -

Niemcy

Prowadniki 
ETN - Niemcy

Najwyższa jakość 
bezpieczeństwa

Dostępność części

Minimalny wymiar 
koła ciernego

Minimalne 
wydłużanie lin

Zredukowany 
hałas w kabinie

Zapewniają 
najwyższy komfort 
jazdy

Wciągarka bez 
reduktorowa Metron 

we współpracy z
Lafert - Włochy 

Montanari - Włochy
 Permagsa - Hiszpania

Chwytacze 
Dynatech - 
Hiszpania

Zderzaki 
ETN - Niemcy

Zaprojektowany przez Metron R&D 

Łatwy montaż

Bez ponownej 
regulacji po 
aktywowaniu

Wysoce doświadczony 
producent

Certyfikoway hamulec

Enkoder Heidenhain

Najwyższe
bezpieczeństwo

Najlepsza marka
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DŹWIGI ELEKTRYCZNE Z MASZYNOWNIĄ (MR)
Dźwigi elektryczne z maszynownią (MR)  zostały zaprojektowane tak, aby oferować najwyższą jakość wykonania 
oraz perfekcyjne działanie.

Klucze korzyści:
            Łatwy montaż
            Niskie koszty utrzymania 
            Zmniejszone zużycie energii 
            Precyzyjna dokładność poziomowania zgodna z normą EN81-20 
            Znakomita jakość jazdy i płynna praca
            Możliwość dostosowania do wymiarów szybu i maszynowni
            Specjalistyczne rozwiązania dla projektów modernizacyjnych 
            Wysoka estetyka jakości
            Kompatybilny z pełną gamą kabin i drzwi Metron
            Zgodność z normami europejskimi EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 81-70, EN81-73, EN 81-28 i EN81-58

DŹWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI METRON

Q

V

MAX. HP

300 - 2.000kgr (4-26 pasażerów)

1,6m / sec

75.000mm

MAX. PRZYST 24 p
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Chwytacze 
Dynatech - 
Hiszpania 

Ogranicznik 
prędkości 

Dynatech - 
Hiszpania

Prowadniki 
ETN - Niemcy

Łatwy montaż 

Brak konieczności 
ponownego ustawiania 
po hamowaniu

Najwyższa jakość 
bezpieczeństwa

Dostępność części

Zredukowany hałas w 
kabinie

Zapewniają najwyższy 
komfort jazdy

Wciągarka
reduktorowa

Sassi - Włochy

Zderzaki
ETN - Niemcy

Zaprojektowany przez Metron R&D 

Najwyższe 
bezpieczeństwo
Najlepsza marka

Wysoka jakość skrzyni

Zwiększona wydajność

Dożywotność oleju
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DŹWIGI HYDRAULICZNE
Dzięki wyjątkowej niezawodności dźwigi hydrauliczne Metron są idealnym wyborem dla każdego typu budynku 
do 8 pięter. Dźwigi te zapewniają wysoką elastyczność, ponieważ są zaprojektowane tak, aby pasowały do 
standardowych rozmiarów szybów przemysłowych lub mogą być skonfigurowane zgodnie z niestandardowymi 
wymaganiami budynku.

Kluczowe korzyści:
            Łatwy montaż
            Niski koszt montażu
            Niki koszt utrzymania 
            Niskie zużycie energii w trybie czuwania
            Zawór elektroniczny: samouczący się bez żadnych regulacji 
            Płynna i niezawodna praca
            Οptymalna wydajność przestrzeni | Maksymalny rozmiar kabiny w standardowym szybie  
            Możliwość dostosowania do wymiarów szybu
            Estetyka wysokiej jakości
            Kompatybilny z pełną gamą kabin i drzwi Metron
            Zgodność z normami europejskimi EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 81-70, EN81-73, EN 81-28 i EN81-58

DŹWIGI HYDRAULICZNE METRON

Q

MAX. V

MAX. HP

180 - 1.600kgr (2-21 pasażerów)

0,75m / sec

21.000mm

MAX. PRZYST 8 p.
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Zawory 
hydrauliczne  

Bucher ivalve - 
Szwajcaria

Zawór elektroniczny  

Samo nauczający się

Zawory 
hydrauliczne 

 Blain EV100 -
Niemcy

W pełni regulowany 

Łatwa konserwacja

Prowadniki  
ETN - Niemcy

Zredukowany 
hałas w kabinie

Zapewniają 
najwyższy 
komfort jazdy

Silnik  
Elmo - Włochy

Mocne silniki 

Niezawodna praca 

Zderzaki
ETN - Niemcy

Zaprojektowany przez Metron R&D 

Pompa 
Settima - Włochy

Wydajna pompa

Cicha praca

Siłownik – 
Zawór pękniętego 

przewodu
Omar - Włochy  

Hydronic – Włochy 
Wysoka jakość

Zwiększone 
bezpieczeństwo 

Najlepsza marka 

Najwyższe 
bezpieczeństwo 



Małe dźwigi  
HABITAT

Wyjątkowe rozwiązania dźwigowe 
dla Twojego domu
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MAŁE DŹWIGI | HABITAT
Zaprojektowane, aby poprawić jakość życia. Habitat oferuje bezpieczeństwo i swobodę mobilności. Dzięki 
wyjątkowej elastyczności projektowej i wymiarom jest idealnym rozwiązaniem dla każdego nowoczesnego 
domu.

Kluczowe korzyści:
            Łatwy montaż
            Niskie koszty nabycia oraz utrzymania 
            Idealne rozwiązanie dla szybów z zaniżonymi strefami 
            Optymalna wydajność przestrzeni | Maksymalna wielkość kabiny w standardowym szybie              
          Wstępne okablowanie i zasilanie jednofazowe
            Nowoczesny design
            Kompatybilny z pełną gamą kabin Metron
            Certyfikowane wg. Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE

HABITAT MACHINE DIRECTIVE

Q

MAX.  V

MAX. HP

Do 400kgr (5 pasażerów)

0,15m / sec

12.000mm

MAX. PRZYST

MIN. PIT

4 p.

120mm

MIN. HEADROOM 2.600mm



Szyby w 
konstrukcji 
stalowej
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SZYBY W KONSTRUKCJI STALOWEJ

Najlepszy w swojej klasie projekt szybu w konstrukcji stalowej Metron przekształca element konstrukcyjny 
budynku w wysoce estetyczny element architektoniczny. Idealne rozwiązanie zarówno do instalacji 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w domach, mieszkaniach dwupoziomowych lub budynkach komercyjnych z 
kilkoma przystankami, gdzie przestrzeń jest ograniczona lub nie ma szybu windy.

Kluczowe korzyści:
            Łatwy montaż 
            Duża odporność na warunki pogodowe 
            Wysoka elastyczność projektowania i dostosowywanie do potrzeb klientów  
            Światowej klasy design zapewnia estetyczną harmonię z istniejącym budynkiem  
          Malowane proszkowo z kolekcji kolorów Metron  
          Różnorodność powłok: blacha malowana w kolorach Metron lub szkło 
          Kompatybilne z każdym dźwigiem Metron 

ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Q

MAX. HP

MAX. PRZYST

Do 800kgr (10 osób)

12.000mm / sec

5 przyst

MAX. ZEWN. 
WYMIARY

MIN. ZEWN.
WYMIARY

MAX. 
WYSOKOŚĆ

1.800X2.000
(WxD mm)

1.140X1.160
(WxD mm)

16.000mm

*Przynajmniej jedna ściana wspierająca



Dźwigi towarowe
oraz 
samochodowe 
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DŹWIGI TOWAROWE ORAZ SAMOCHODWE 

Dźwigi towarowe oraz samochodowe dzięki wysokiej niezawodności i konstrukcji Metron to idealne 
rozwiązanie dla obiektu przemysłowego, lokalu biznesowego, magazynu, firmy logistycznej, supermarketu lub 
każdego miejsca, gdzie wymagany jest transport auta lub ciężkiego ładunku.

Kluczowe korzyści:
            Przystosowane do projektu klienta 

                        Niezawodność
                        Ekonomiczne rozwiązanie
                        Łatwe I bezpieczne ładownie oraz rozładowywanie
                        Zgodność z normami europejskimi EN 81-20 i EN 81-50

ZAKRES ZASTOSOWNIA 

Q

MAX. V

MAX. HP

Do 3.500kgr

0,3m / sec

12.000mm

MAX. PRZYST 5 przyst



Małe 
platformy 
towarowe
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MAŁE PLATFORMY TOWAROWE 

Mała platforma towarowa  Metron charakteryzuje się wysoką trwałością i funkcjonalnością, nawet w 
najtrudniejszych warunkach.

Kluczowe korzyści:
            Niski koszt montażu i utrzymania

                        Niestandardowe projekty
                        Wysokiej jakości konstrukcja
                        Zwiększony poziom bezpieczeństwa
                      Szybki termin produkcji 
                        Zgodny z Dyrektywą Maszynowa 2006/42/CE

ZAKRES ZASTOSOWNIA 

Q

MAX. V

WYMIARY

500 lub 1.000kgr

0,15m/sec

1.800 x 1.400 (W x D mm)

MIN. PIT

HEADROOM

MAX. ODLEGŁOŚ C
POMIĘDZY PROWADNICAMI

1.500mm

2.000mm

4.000mm

RODZAJ 
TRANSMISJI 2 łańcuchy



Dźwigi
Kuchenne
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DŹWIGI KUCHENNE 

Dźwigi kuchenne Metron to idealne połączenie wysokiej jakości materiałów i elastycznej konstrukcji. 
Stosowane są najczęściej w hotelach, restauracjach, kawiarniach, biurach, magazynach, domach, ponieważ 
ułatwiają transport małych ładunków z piętra na piętro.

Kluczowe korzyści:
            Łatwy I szybki montaż

                        Elastyczna i kompaktowa konstrukcja 
                        Dożywotnia niezawodność 
                        Praktyczna obsługa
                        Zgodność z Dyrektywą Maszynową  2006/42/CE & EN 81-30

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Q

TYP

V

5 - 300kgr

Elektryczny MRL 

0,2 – 1m/sec

WYMIARY KABINY

MAX. ILOŚĆ
PRZYST.

350 x 350 x 600 -
1.000 x 1.000 x 1.200

(W x D x H mm)

6 p.



Schody i chodniki 
ruchome
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SCHODY I CHODNIKI RUCHOME 

Nasza gama schodów i chodników ruchomych, wyposażona jest w zaawansowaną technologię. Łączy płynne 
działanie z bezpieczeństwem i energooszczędnością.

Kluczowe korzyści:
            Łatwe w montażu i konserwacji

                        Elastyczny design
                        Długoterminowa niezawodność
                        Energooszczędne rozwiązanie 
                        Ulepszone funkcje bezpieczeństwa 
                        Doskonałe wrażenia użytkownika
                        Zgodność z normami europejskimi EN115-1 



Zaprojektowane 
by 
inspirować 
Dla Metron windy to coś więcej niż 
tylko poruszające się maszyny. To 
miejsce, w którym żyje Twoja wizja. 
Daj się zainspirować i stwórz razem 
z nami Twoją unikatową windę.

#DesignToInspire
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WYDZIAŁ MALOWANIA PROSZKOWEGO 
Pierwsza firma, która wprowadziła malowanie proszkowe

Jako lider w projektowaniu, Metron ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie technologii kolorów. Dziś 
posiadamy jeden z największych wydziałów malowania proszkowego w Europie z w pełni zautomatyzowaną 
300-metrową linią produkcyjną, która zapewnia zwiększone możliwości produkcyjne, ogromną elastyczność, 
precyzyjną kontrolę i niezrównaną jakość.

Odważny design, który się wyróżnia, szeroka gama kolorów, faktur i kształtów pasujących do każdego gustu, 
szlachetne materiały, zaawansowana technologia.

Zainspiruj się, uwolnij swoją pasję, aby stworzyć swoją unikatową windę!
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji na każdym kroku, dając Ci maksymalną elastyczność, aby całkowicie 
dostosować swoją windę do Twoich potrzeb i wymagań. Połącz się z naszymi ekspertami, aby uzyskać 
niestandardowe rozwiązania lub nieocenione wskazówki na każdym etapie konfiguracji.

STWÓRZ SWOJĄ WINDĘ
Stwórz uderzający kontrast w swojej przestrzeni poprzez umiejętne łączenie kolorów i tekstur. Od jasnych 
kolorów po luksusowe ciepło, dodaj dramatyczne elementy do swojej windy. Wybierz wykończenia, które 
przemawiają do Twojego stylu i pozwól, aby Twoja historia się rozwinęła.

W Metron masz moc, aby ożywić swój projekt! 
Wybierz projekt, dobierz kolory, spersonalizuj swoją windę, dostosuj ją, spraw, aby była naprawdę Twoja.

Stwórz swoją windę w zaledwie 2 krokach!

16

42

13

23

Modeli kabin

Kolory i wykończenia

Podsufitek

Rodzaje podłóg

Zeskanuj mnie https://configurator.metronsa.eu/ 



Kabiny
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Kabiny

Kabiny 

Kabiny Metron są zaprojektowane do perfekcji, a ich cechy konstrukcyjne plasują je na szczycie branży. Nasze 
modele są centralnymi elementami, które wyrażają język projektowania Twojej przestrzeni i pozostawiają dużo 
miejsca na personalizację.

LIFE DESIRE
Luksus wspina się na wyższy poziom w tej oszałamiającej serii kabin z pięknymi elementami dekoracyjnymi, 
które podnoszą estetyka przestrzeni.

CITY LIFE
Kabiny z serii City Life stanowią idealną preambułę do minimalizmu i esencjonalizmu. Solidne i trwałe 
konstrukcje,  wydłużone linie i gładkie powierzchnie podkreślają geometrię i nieskazitelność każdej kabiny.

LIFE SHINE
Kiedy jakość spotyka się z funkcjonalnością, minimalizm spotyka się z nietypowością, rezultatem musi być 
coś równie potężnego i przyjemnego jak ta seria kabin. Kabina Life Shine, łącząca wyszukaną estetykę i 
niezrównaną jakość, dodaje blasku i uroku każdej przestrzeni.

PURE LIFE
Odkryj elegancję kabin panoramicznych, wyróżniających się wysoką estetyką i trwałością. 
Kabiny te stwarzają poczucie wolności, oferując niezakłócone panoramiczne widoki dzięki wyjątkowej 
perspektywie, jaką szkło nadaje przestrzeni i ich minimalistycznemu wzornictwu.
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Kabiny  |  Life Desire

CHARM COLOUR UP DELUXE

LUMINOUS MASTER
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Kabiny  |  Life Desire

MOON

NEXUS
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Kabiny  |  City Life

EMBRACE PC EMBRACE WF

JOIN PC JOIN WF
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Kabiny  |  Life Shine

ILLUSION
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Kabiny |  Life Shine

TEMPO
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Kabiny  |  Pure Life

PANORAMIC



Modele 
Drzwi
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Modele drzwi

4 PANELOWE CENTRALNE 2 PANELOWE CENTRALNE 

2 PANELOWE CENTRALNE (EFEKT DREWNA) 2 PANEL CENTRALNE (PRZESZKLONE)
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 Modele drzwi

PALM TEMPOPANORAMIC

CLASSIC TOW - TONED PALM FORUM



Więcej niż 
dostawca
Zawsze wykraczamy poza 
oczekiwania, ponieważ wzmacniamy 
naszych klientów, oferując im 
odpowiednie narzędzia. Chcemy być 
Twoimi partnerami dla rozwiązań 
jutra. 

#MoreThanJustASupplier
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Więcej niż 
dostawca 

Metron eksportuje do ponad 50 krajów na całym świecie, codziennie 
pracuje z klientami w celu świadczenia usług doradczych i szkoleń, aby 
zaspokoić ich potrzeb w projektach o różnej skali i złożoności.

Głęboko wierzymy, że wspólny sukces można osiągnąć tylko poprzez 
słuchanie naszych klientów. Zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta jest 
dla nas imperatywem biznesowym i czynnikiem wyróżniającym.

Metron posiada kompetencje, wiedzę i autorytet, aby sprostać rozległym 
wymaganiom profesjonalistów z branży. Nasza konkurencyjna oferta 
produktów i usług w skali globalnej pozwala nam na tworzenie synergii 
win-win z naszymi klientami i proponowanie rozwiązań, które przetrwają 
próbę czasu. Razem możemy konkurować w każdym projekcie i być 
wyborem dla wiodących firm budowlanych i architektów na całym 
świecie.

Metron cały czas inwestuje w najnowocześniejsze technologie i sztuczną 
inteligencję, aby upewnić się, że nasi klienci pozostaną w czołówce. 
Metron zapewnia im inteligentne, wydajne narzędzia cyfrowe, które 
ułatwiają osiąganie celów i upraszczają codzienne życie.

Jutro jest już dziś, a my idziemy ramię w ramię z naszymi klientami, 
oferując odpowiednie narzędzia i wsparcie, aby proaktywnie, skutecznie i 
wydajniej stawiać czoła przyszłym wyzwaniom.

Planuj swoją przyszłość.
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Metron MyLift

Metron
MyLift

ZMIENIAMY TWOJĄ WIZJĘ W 
RZECZYWISTOŚĆ 
Metron wprowadza MyLift, dzięki któremu możesz zmienić windę w 
promocję Twojej marki. Niezależnie od tego, czy dążysz do dotarcia do 
większej liczby klientów, czy po prostu pragniesz umocnić profil swojej 
marki, MyLift pomoże Ci osiągnąć prawdziwą wizualną ekspresję Twojej 
firmy.

Zaprojektuj własną kabinę, wybierz firmowe kolory, materiały, nadrukuj 
swoje logo na elementach projektu, aby wyróżnić swoją markę.

Wejdź w nową erę wind i podnieś status swojej firmy. Czas wyprzedzić 
konkurencję.

Winda zaprojektowana przez Ciebie, dla Ciebie!
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Portal klienta Metron

Portal Klienta

Jedno miejsce, 
nieskończone 
możliwości.

Metron Portal Klienta oddaje moc w Twoje ręce, ponieważ możesz 
zalogować się w dowolnym momencie i uzyskać dostęp do wszystkich 
swoich danych na jednej, ujednoliconej platformie. Bez żadnego 
wysiłku.

            Dane finansowe
            Śledzenie zamówienia
            Zamówienia oraz zapytania 
          Automatyczne oferty
          Rysunki techniczne

            Instrukcje 
            Dokumentacje

Kluczowe korzyści:
            Wzmocnij się dzięki narzędziom online Metron i bazie wiedzy 
           Dostępnej 24/7
            Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny
            Wystarczy jedno kliknięcie, aby sprawdzić wszystkie dane 
            Łatwa i bezpieczna nawigacja 
            Bezproblemowe użytkowanie na wszystkich ekranach

Automatyczna 
oferta

Lepsza przyszłość 
razem

Zaawansowane technologicznie narzędzie dostosowane do Twoich 
osobistych specyfikacji, integruje się z informacjami, analizuje dane, 
daje opcjonalne rozwiązania ułatwiające podejmowanie decyzji i 
precyzyjnie oblicza cenę windy w sekundę.

Teraz możesz otrzymać ofertę na windę o każdej porze i dnia – kiedy 
tylko Ci odpowiada. Błyskawiczne rozwiązanie zapewniające 
maksymalny komfort, ponieważ możesz połączyć się w dowolnym 
miejscu i pracować bez zakłóceń.

Bardziej efektywny sposób, który napędza Twoją wydajność

            Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika design 
Łatwa nawigacja

    Szybka i dokładna kalkulacja  
              Dyspozycyjni 24/7

Odkryj ofertę automatyczną Metron, rejestrując się w portalu klienta Metron
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Forth IoT

Narzędzia jutra, 
dostępne już dzisiaj 

FORTH to innowacyjne rozwiązanie IoT stworzone po to, by przełamywać 
granice, pozwalające na zdalną konserwację dźwigów. 

Odkryj FORTH i ciesz się wolnością, jaką oferuje Ci zaawansowana 
technologia:

Monitoruj flotę swoich dźwigów 24/7 w czasie rzeczywistym.
Wykryj każdą usterkę, zanim zauważy ją użytkownik.
Kontroluj pracę dźwigu ze swojego biura bez żadnych problemów 
dzięki wydajnemu panelowi  sterującemu (reset systemu, dostęp i 
zmiana parametrów).
Dostęp do usługi Metron 360o. Możesz wykonać z nami dowolną 
instalację i serwis, ponieważ umożliwia to zespołowi naszych 
ekspertów zdalną pomoc, konfigurację dźwigów, konsultacje i 
rekomendowanie rozwiązań w celu szybszej i dokładniejszej 
diagnozy.

Kluczowe korzyści korzystania z FORTH: 
            oszczędza czas

             minimalizuje koszty 
     inteligentne planowanie jazd
     zaimponuj oczekiwaniom swoich klientów, przekształcając windę 

w inteligentną maszynę.

FORTH gromadzi ważne statystki, aktywności oraz dane I wyświetla je na 
przejrzystym panelu sterowania.

Odkryj FORTH rejestrując się na portalu Metron

Zeskanuj mnie

Odkryj wszystkie potężne narzędzia 
cyfrowe Metron, rejestrując się 

w Portalu Klienta



Centrum 
Learning for 
Life 

Potęga wiedzy

Zapewniamy unikalne i spersonalizowane szkolenia, które 
odpowiadają Twoim profesjonalnym potrzebom, aby poprawić 
wydajność Twojego zespołu.

Od spersonalizowanych zajęć na miejscu po seminaria online. 
Możemy stworzyć rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb.

Cała treść szkolenia tworzona  jest przez naszych ekspertów 
technicznych pracujących ramię w ramię z Tobą, wykorzystując 
Twoje własne dane, aby zapewnić najlepsze wyniki.
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Serwis

Eksperci 
techniczni, 
zaufani doradcy

Łączymy ekspertów o różnych umiejętnościach, 
zjednoczonych pasją do pracy i oferując najlepsze 
rozwiązania i wsparcie dla naszych klientów. Nasze unikalne 
połączenie umiejętności specjalistycznych i naszego 
globalnego zasięgu pozwala Metronowi oferować najlepsze w 
swojej klasie praktyki branżowe.

Aby zadowolić naszych klientów, usługi Metron są 
responsywne, sprawne i wydajne; proaktywne i angażujące; 
dostosowane do Twoich potrzeb. Takie właśnie 
doświadczenie klienta staramy się zapewniać każdego dnia.



Światowa 
obecność 

Odkryj nasz różnorodne 
projekty Metron. 
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MIASTECZKO ESSENTAI 
KOMLEKS BUDYNKÓW
TYP BUDYNKÓW: Kompleks Budynków 

Almaty, Kazakhstan

242 DŹWIGI 
HYDRAULICZNE
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PLAC ELEFTHERIA

TYP BUDYNKU: Budynek publiczny

Nicosia, Cyprus

PROJEKT PODJĘTY 
PRZEZ ZΑΗΑ HADID 
ARCHITECTS
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STADION MAYOL 

TYP BUDYNKU: Stadion

Toulon, France
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AL NAHDA SCHOOLS

TYP BUDYNKU: Szkoła publiczna 

344 DŹWIGI

Abu Dhabi, U.A.E.
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DOUBLE TREE

TYP BUDYNKU: Hotel

Tyumen, Siberia

BY  HILTON HOTEL
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APARTAMENTY LA

TYP BUDYNKU: Apartamenty na wynajem

Landshut, Germany



64 Nasze projekty

LA TOUCHE COVE, GREYSTONES

TYP BUDYNKU: Kompleks budynków

Leinster, Ireland
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KOMPLEKS BUDYNKÓW
TYP BUDYNKÓW: Kompleks budynków

Selfoss, Iceland



66 Nasze projekty

LA MAJOR JARDIN VAUDOYER

TYP BUDYNKU: Park

Marseille, France
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KRÓLOWA ELŻBIETA 2

TYP BUDYNKU: Hotel

Dubai, U.A.E.
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PARKI NAUKI I 
TECHNOLOGI 
TYP BUDYNKU: Budynek publiczny

Nis, Serbia
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DWORZEC AUTOBUSOWY

TYP BUDYNKU: Budynek publiczny

Aix-en-Provence, France
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KEES SMIT

TYP BUDYNKU: Centrum logistyczne 

Almelo, Holland
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FABRYKA SZKŁA 
HADELAND 

TYP BUDYNKU: Budynek przemysłowy

Jevnaker, Norway
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BUDYNEK MIESZKALNY

TYP BUDYNKU: Budynek mieszkalny

Limassol, Cyprus
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BUDYNKI 
MIESZKLANE 

TYP BUDYNKU: Kompleks budynków

Tyumen, Siberia

81 
DŹWIGÓW
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HOTEL THE BRIDGE 

TYP BUDYNKU: Hotel

London, United Kingdom
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INSTYTUT INEA 

TYP BUDYNKU: Biurowiec 

Caracas, Venezuela
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HOTEL KOUKOUMI 

TYP BUDYNKU: Hotel

Mykonos, Greece
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LA MER RESORT (5*)

TYP BUDYNKU: Hotel

Chania, Greece
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THE EDITOR HOTEL 

TYP BUDYNKU: Hotel

Athens, Greece
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CETRUM KULTURY

TYP BUDYNKU: Budynek publiczny 

Abu Dhabi, U.A.E.
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

TYP BUDYNKU: Dom pomocy społecznej

Poznan, Poland



www.metronsa.eu

81Nasze projekty

APARTAMENTY MIESZKALNE

TYP BUDYNKU: Kompleks budynków

Rødovre, Denmark



82 Nasze projekty

SZPITAL MNOF

TYP BUDYNKU: Szpital

Prague, Czech Republic



www.metronsa.eu

83Nasze projekty

TYP BUDYNKU: Hotel

Paros, Greece

COVE PAROS 
HOTEL (5 *)



84 Nasze projekty

SAMSUNG

TYP BUDYNKU: FABRYKA

Környe, Hungary 



www.metronsa.eu

85Nasze projekty

BMW

TYP BUDYNKU: FABRYKA

Budapest, Hungary



86 Nasze projekty

HOTEL ARIDOLF

TYP BUDYNKU: Hotel

Yenagoa, Nigeria



www.metronsa.eu

87Nasze projekty

FABRYKA ALPHA PATTERNS

TYP BUDYNKU: Fabryka

Dhaka, Bangladesh



Siedziba Główna / Fabryka 
62 100, Serres, Greece
Tel.: +30 23210 99200
No. G.E.MI.: 113880752000 

Biuro w Atenach
67, Tatoiou Av., Acharnes 
136 71, Athens, Greece
Tel.: +30 210 8002678

Biuro w Salonikach
1 Democracy Square & 
Monastiriou str.
54 629, Thessaloniki, Greece 
Tel.: +30 2310 555558-59-60

Biuro w Polsce
Ul. Grunwaldzka 131/2
64-100 Leszno
Tel.: +48 536 773 176

www.metronsa.eu
e-mail: info@metronsa.eu

Wszystkie obrazy przedstawione w tej broszurze nie powinny być powielane bez wyraźnej pisemnej zgody Metron SA. Ze względu na ograniczenia 
drukowania, obrazy, projekty, kolory i materiały służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych w broszurze. 
Naszą polityką jest ciągłe ulepszanie produktów, dlatego Metron SA może w dowolnym momencie dodawać, modyfikować lub zaprzestać produkcji 
materiałów lub produktów przedstawionych w broszurze, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

PL 17.10.2022


