
making workspace work

VÁŠ ŠPECIALISTA PRE 
DIELENSKÉ A SKLADOVÉ 
RIEŠENIA
PORTRÉT SPOLOČNOSTI



2

Approve

Vitajte u lídra na trhu 

LISTA je lídrom na trhu v Európe, na trhu výrobných a skladovacích 
riešení. a v tejto oblasti stanovuje štandardy kvality a variability. Pre 
zásuvkové skrine stalo meno LISTA stelesnením. Široký sortiment, ktorý 
pozostáva zo skríň, pracovných staníc a políc, je riešením pre každú 
požiadavku, čo ocenilo už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov na 
celom svete.

Viac ako 70 úspešných rokov

V roku 1945, si vo veku 20 rokov Alfred Lienhard otvoril svoju 
prvú dielňu ako kvalifikovaný zámočník. Vyrábal jednoduché 
rúrkové spotrebiče, záhradný nábytok a šatníkové skrine, 
neskôr prvé zásuvkové skrine.

V roku 1951 sa Lienhard Stahlbau presťahoval do Erlenu. 
Úspešne expandujúca spoločnosť sa začala zameriavať na 
prevádzkové a skladové priestory. Vznikajú prvé predajné 
spoločnosti.

Z malého zámočníckeho podniku rodinného typu sa stáva 
globálna skupina spoločností. Odvtedy sa LISTA neustále 
usiluje o zabezpečenie kvality a neustálu inováciu svojich 
riešení.
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1 E = 17 mm
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Systém pre úspech.

LISTA definovala rozmery, z ktorých dnes vychádzajú takmer 
všetky zásuvkové skrine. Z toho bol vypracovaný systém, v 
ktorom všetko so všetkým zapadá. Skriňové, pracovné stoly, 
pracovisko a regálové systémy je možné ľubovoľne 
kombinovať, variabilne členiť, inteligentne označovať, 
vybavovať prístupovými kontrolami a navrhovať prakticky v 
akejkoľvek farbe. Jednoducho povedané: s LISTA máte 
všetko, čo znamená úspešné riešenie.

Praktický merný systém

Praktickému merný systém LISTA (E) zabezpečuje, jasnú a 
jednoduchú prácu pri kombinovaní rámov so zásuvkami, a 
predeľovacími doplnkami.

Jednotka LISTA má 17 mm a základný prvok deliaceho rastru na 
organizáciu zásuviek. Vďaka tomuto univerzálnemu mernému 
systému je možné tento raster použiť v rámci celého sortimentu 
LISTA.

LISTA ponúka flexibilné možnosti rozdelenia zásuviek prakticky 
pre akýkoľvek úložný predmet. Či už priemyselný podnik skladuje 
náradie alebo nemocnica chce bezpečne a prehľadne skladovať 
lieky: Riešenia LISTA vytvárajú optimálne systémy pre všetky 
odvetvia a každú požiadavku.
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Široká paleta riešení

Prehľadné a efektívne

Deliaci materiál a systém označovania
Deliaci materiál a systém označovania zaisťujú prehľadnosť a 
optimálne využitie priestoru.

Zamykacie a prístupové systémy
vďaka rôznym systémom uzamykania možno úroveň 
zabezpečenia ľahko prispôsobiť dôležitosti skladovaného 
materiálu.

Dynamické systémy
Dynamické systémy svojou rýchlosťou a flexibilitou zlepšujú 
rentabilitu výrobných a logistických procesov.

Vysokozáťažové regály
Ideálne na skladovanie 
ťažkých komponentov s 
hmotnosťou do 1000 kg na 
zásuvku (9000 kg na policu).

Posuvné konštrukcie pre 
mobilné regály 
Posuvné konštrukcie 
premenia pevné stenové, 
policové i zásuvkové 
regály na unikátne 
priestorové riešenie..

Zásuvkové regály
Police spájajú výhody 
zásuvkovej skrine s výhodami 
policového systému a dajú sa 
individuálne konfigurovať.

Zásuvkové skrine s 
posuvnými dverami
Riešenie, ktoré umožňuje 
uložiť veľké náradie na dosah 
ruky, ušetriť miesto a 
bezpečne ho uzamknúť.

Kontrolné stanovisko
Testovacie a kontrolné 
pracoviská ponúkajú priestor 
pre všetko, čo je potrebné pre 
zabezpečenie kvality. 

Dielenské regály
Bez ohľadu typ materiálu 
ponúkajú regálové systémy 
stabilné a priestorovo 
nenáročné skladovanie.
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Individualita und flexibilita

Farby podľa priania
LISTA je schopná splniť každú individuálnu požiadavku na farbu. 
Okrem existujúcich štandardných a preddefinovaných farieb bez 
príplatku je možné na požiadanie vyrobiť akýkoľvek produkt v 
akejkoľvek farbe. Kryt a zásuvky je možné objednať aj v rôznych 
farbách.

NC-Transportné vozíky
Vďaka skladovacím a 
transportným systémom NC sú 
nástroje bezpečne uložené a 
vždy po ruke na pracovisku.

Pracovné stoly
Pracovné stoly s nosnosťou 3t 
je možné vďaka modulárnemu 
konceptu individuálne 
konfigurovať a prispôsobiť 
každej požiadavke.

Zásuvkové skrine
Možnosti konfigurácie z 
hľadiska veľkosti, farby, 
uzamykania, výbavy a 
členenia zásuviek sú takmer 
neobmedzené.

Odkladacie skrinky 
Osobné veci je možné 
ľahko a bezpečne 
uložiť do odkladacích 
skriniek.

Šatňové skrinky
Šatňové skrinky ponúkajú 
dobré a bezpečné miesto 
na uloženie oblečenia a 
obuvi.

Skrine s priehľadnými 
krídlovými dvierkami
Tieto skrine zaisťujú nerušený 
výhľad na uložený obsah a tiež 
podporujú poriadok vo vnútri 
skrine.

Pracovné stanice 
Stanice ponúkajú 
flexibilné možnosti a 
perfektnú ergonómiu.
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Riešenie šité pre vás na mieru.

Produkty LISTA nastavili štandardy tým, že siahajú ďaleko za 
hranice štandardných aplikácií. Pre zákazníkov s individuálnymi 
požiadavkami ponúkame riešenia šité na mieru bez ohľadu na 
veľkosť alebo odvetvie. Vďaka nášmu integrovanému systému 
dokážeme spoľahlivo a rýchlo zrealizovať vaše predstavy.

Poradenstvo a plánovanie

LISTA vypracovala vysokú úroveň odborných znalostí a je 
jednou z najlepších v tomto odvetví. Individuálne priania nám 
nerobia žiadny problém, široká škála skúseností je rýchlou 
aplikáciou riešení orientovaných na prax.

Od plánovania projektu až po inštaláciu, konzultačná a servisná 
kompetencia zaručuje, že podniky a miestnosti zariadené 
spoločnosťou LISTA optimálne plnia svoj účel – bez ohľadu na 
zložitosť či komplexnosť problematiky.

Naši kompetentní pracovníci sú aj po inštalácii vždy pri vás, aby 
vám poskytli radu či podporu. V spoločnosti LISTA získate 
všetko z jedného zdroja a fungujúce pracovisko pre každú 
výzvu, verné nášmu heslu: aby pracovný priestor fungoval.
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Prehľad odvetvií

Automobilový priemysel
Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, 
Citroën, Continental, Daimler, 
Dallara, Ferrari, Ford,  
Lamborghini, Magna, 
MAN, Maserati, McLaren, 
Mercedes-Benz, Opel,  
Peugeot, Porsche, Renault, 
Toyota, Volvo, VW

Bankovníctvo a administratíva 
Credit Suisse, Deutsche Bank, 
ÖNB, PWC, Sanitas, UBS

Požiarny zbor
profesionálne a podnikové 
hasičské jednotky, požiarna 
ochrana, dobrovoľné hasičské 
jednotky

Zdravotníctvo
Baxter, Bayer, Berlin-Chemie, 
Biotronik, Caritas, Deutsches 
Rotes Kreuz, Evonik Indus-
tries, Klosterfrau Healthcare 
Group, Merck, Novartis, Rega, 
Roche, Spitex, Synthes, 
Takeda

Letectvo
Airberlin, Airbus, Airfrance,  
Austrian, Eurocopter, KLM,  
Lufthansa, MTU Aero Engines, 
Qatar Airways, Rega,  
Singapore Airlines, Swiss

Strojárenský priemysel
ABB, Benteler Automotive, 
Bühler, Getrag, Heidelberg, 
Schaeffler Group, Siemens, 
ThyssenKrupp

Obrábanie kovov
Cameron, Danieli,  
Georg Fischer, Hein & Oetting 
Feinwerktechnik Oerlikon,  
ThyssenKrupp

Múzeá
Birmingham Museums and Art 
Gallery, British Museum, 
Christie’s Education, Kunst- 
historisches Museum Wien, 
Muséum national d’histoire  
naturelle, Museum of London, 
Stiftung Stadtmuseum Berlin, 
Verkehrshaus der Schweiz

Požiadavky moderných pracovísk a dielní sú také 
rozmanité ako samotný pracovný svet, preto sú systémy 
LISTA flexibilné a prispôsobiteľné. Koncepcia systému 
vedie k optimálnym riešeniam pre najrôznejších 
používateľov. V každom odvetví a každej veľkosti.

Niekoľko príkladov našich zákazníkov:
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Hodinárstva, klenotníctva, 
numizmatika a podobne
Cartier, Chopard Genève,  
Glashütte, IWC, Louis Vuitton, 
Patek Philippe Genève,  
Pro Aurum, Richemont, Rolex, 
Swarovski, Swatch

Verejná doprava
Alstom, BUG Verkehrsbau AG,  
DB, SBB, Stadler

Motošport
Formula 1, Red Bull, Schuler 
Fahrzeugbau, Team Sauber

Školy a univerzity
ETH, University of Cambridge, 
University of Manchester,   
Hochschule der Künste,  
Hochschule Rapperswil, RWTH 
Aachen, Zürcher  Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften

Podniky, vzdelávanie a voľný 
čas 
BFI Berufsförderungsinstitut  
Steiermark, HBLA für Forst-
wirtschaft, OTT-Jakob 
Spanntechnik, Schwimmbäder 
und Sportanlagen, Waldrich 
Coburg

Údržba a servis
AMAG, Kfz-Garagen, Re Steel

Bezpečnosť a obrana
Alenia Aermacchi,  Bundesheer, 
Bundeswehr,  Eurocopter, 
Forsvaret,  Koninklijke 
Luchtmacht, Krauss Maffei, 
Rheinmetall, RUAG, U.S. Air 
Force, U.S. Army

Produkcia náradia
BOSCH, D'Andrea, Fehlmann, 
Gerardi, Hella, Hilti, Kintek, 
Leitz, Precitool, Sandvik, SECO, 
Stahlwille, Stihl, Walter
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Garancia dobrej investície.

Každý, kto sa rozhodne pre riešenie od LISTA, rozhodol sa pre 
dlhovekosť a kontinuitu. Jedinečná 10-ročná záruka a dlhodobá 
možnosť doobjednania sú základom našej filozofie. Na kvalitu 
LISTA sa jednoducho môžete spoľahnúť. Spracovávame len 
vysokokvalitné materiály a celý náš sortiment je produkovaný vo 
Švajčiarsku a Nemecku. Odtiaľ zásobujeme našich zákazníkov zo 
širokého spektra priemyselných odvetví prostredníctvom širokej 
predajnej a servisnej siete.

Istota a spoľahlivosť
Záväzok k precíznosti a nekompromisné zameranie na 
potreby trhu patria medzi základné charakteristiky LISTA.

Kvalita je meradlom výroby. Všetky riešenia svojou 
funkčnosťou a vybavením optimálne zodpovedajú 
prianiam zákazníkov.

Veľkú pozornosť venujeme aj životnosti našich produktov. 
Nielenže poskytujeme 10-ročnú záruku na naše produkty: 
naša systémová bezpečnosť tiež zaručuje, že po rokoch 
môžete svoju zostavu rozšíriť či modifikovať.
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Zastúpenie LISTA

Celosvetová odborná predajná sieť LISTA

 Egypt  Austrália  Belgicko  Bosna a Hercegovina  Čína
 Dánsko  Nemecko  Estónsko  Fínsko  Francúzsko  Grécko
 Irán  Írsko  Izrael  Taliansko  Japonsko  Katar  Chorvátsko  Lotyšsko
 Lichtenštajnsko  Nový Zéland  Holandsko  Nórsko  Omán  Rakúsko
 Poľsko  Portugalsko  Rumusko  Ruská federácia  Švédsko  Švajčiarsko
 Srbsko  Singapur  Slovensko  Slovinsko  Španielsko  Česká republika
 Turecko  Maďarsko  Spojené arabské emiráty  Spojené kráľovstvo

• Švajčiarsko
LISTA AG, Erlen,
57.700 m2

• Nemecko
LISTA GmbH, Bergneustadt, 
17.650 m2
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Autorizovaný predajca pre SR:

DECS Consulting, spol. s r.o. 
Hradská 14329/3G

SK-821 07 Bratislava
+421 254 432 264

lista@lista.sk
www.lista.sk




