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Szeroka gama chwytaków 
podciśnieniowych do płyt 
marmurowych, granitowych 
i z piaskowca.

A wide range of stone vacuum lifters



Od ponad 20 lat RIGHETTI łączy prawdziwie włoskie 
umiejętności rzemieślnicze z wizją produkcji 
właściwą dla przemysłu, co pozwoliło na stworzenie 
szerokiej gamy chwytaków podciśnieniowych do 
kamienia, ceramiki, szkła i metalu.

For over 20 years, Righetti has been blending the typically 
italian craftmanship with industrial production vision, 
resulting in a wide range of vacuum lifters for stone, 
porcellain, glass, cladding and sheet metal.

All our vacuum lifters are designed and assembled 
within our departments: that’s why, in addition to our 
500 standard models available in our catalogue, we can 
also customize any product in order to satisfy our clients’ 
needs.

Specjaliści od chwytaków 
podciśnieniowych

Vacuum lifters specialists
Handicraft heart, industrial creativity

It’s a Righetti
3500 m2
powierzchni produkcyjnej i 
magazynowej

of warehouse for a fast and efficient 
production

Serce rzemieślnicze, kreatywność przemysłowa

Personalizacja 
Custom solutions

Bezpieczeństwo 
Safety specialists

Własna konstrukcja
In-house design

Serwis zdalny 
Online support

Wszystkie nasze chwytaki są projektowe i 
produkowane wewnątrz firmy : dzięki temu oprócz 
ponad 500 modeli w naszym katalogu, możemy 
zaproponować rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb klienta.

+500
modeli 
models



It’s a Righetti
ITALIAN TECHNOLOGY

INDUSTRIAL HANDICRAFT 
WORLDWIDE SHIPMENT



A wide range of models for handling slabs

Szeroka gama modeli  
do transportu płyt

Chwytaki podciśnieniowe są dostępne jako:
Z jedną lub wieloma przyssawkami
Z pneumatycznym, elektrycznym/sieciowym lub 
elektrycznym/bateryjnym zasilaniem
Z ręcznym, pneumatycznym lub hydraulicznym 
uchyłem
Personalizowane pod względem geometrii i i 
udźwigu

Stone vacuum lifters are available
with single suction pad or multi-pads
with pneumatic, electric or battery-powered 
operating system
with manual, pneumatic or hydraulic tilt
with customizations to load capacity  
and frame size



Niska 
konstrukcja

Lowered 
hook frame

Nasze modele S to seria o niskiej ramie zawiesia w celu 
obniżenia wysokości pod hakiem  o ok 50% w stosunku 
do standardowej – idealne rozwiązanie dla zakładów 
działających w niskich pomieszczeniach

Our S models are a series of vacuum lifters with 
lowered hook frame to reduce the below-the-
hook height by around 50%compared to standard 
vacuum lifters- the ideal feature while working in 
low ceiling height situations.

P3A jest najpopularniejszym modelem w gamie Righetti, nadającym 
się do podnoszenia płyt, blatów ale również małych elementów przy 
wykorzystaniu tylko środkowej przyssawki.

P3A is Righetti’s most popular model, since it allows the handling of large 
slabs, kitchen tops and small stones with one single vacuum lifter. This is 
made possible thanks to suction pads individual cut-off. 

P3AThree-in-one vacuum lifter
Chwytaki trzy-w-jednym

Zeskanuj kod QR i 
zapoznaj się z pełną 
gamą chwytaków

modeli/  models

+250



Chwytaki podciśnieniowe do

Vacuum lifters for 
kitchen tops

blatów kuchennych
Prostokątne ruchome przyssawki z możliwością 
obrotu, specjalne uszczelki do kamienia i mozliwość 
indywidualnego odłączenia: oto co wyróżnia chwytaki do 
blatów kuchennych Righetti.

Wybierz preferowaną konfigurację, rodzaju uchyłu i 
zasilania z wielu opcji.

Rectangular repositionable suction pads with adjustable  
orientation, stone-specific gaskets and single pad shut-off 
thanks to a practical tap: this is what it means to have a 
Righetti vacuum lifter specifically for kitchen tops. 

Choose your preferred configuration, tilting system and 
power supply among several possibilities.

PERSONALIZACJA BEZ LIMITÓW
Chwytaki podciśnieniowe Righetti mogą być personalizowane wg 
potrzeb klienta , od wyboru zasilania do projektowania przyssawek 
i belek nośnych o nietypowych rozmiarach. 

ENDLESS CUSTOMIZATION
Righetti vacuum lifters can be customized acoording to client’s 
needs, from choosing the power supply to designing suction pads  
and central beams with specific size, up to producing trasformable 
frames. 



Modele
do ceramiki

Models specific 
for ceramic slabs

Ceramika różni się od kamienia, w szczególności 
podatnością na łamanie. Ta cecha wymaga 
lepszego podtrzymania na długości belki i 
z tego powodu Righetti zaprojektował serię 
specjalnych chwytaków do ceramiki.

Porcellain is a different material from stone, especially 
for its fragility. This feature requires better support along 
the slab, reason why Righetti has designed a vacuum lifter 
series dedicated to ceramics.

CERAMIC

Zeskanuj kod QR i 
zapoznaj się z pełną 
gamą chwytaków



Seria zasilana bateriami
Wyposażone w wyrafinowane systemy bezpieczeństwa, 
występujace w wielu wersjach, chwytaki podciśnieniowe 
Righetti z wbudowanymi ładowalnymi bateriami są 
idealnym rozwiązaniem do pracy na zewnątrz.

Battery powered series
Equipped with sophisticated safety systems and 
multiple configurations, Righetti vacuum lifters 
powered by built-in rechargeable batteries are the 
ideal series for working autonomously.

Praca na 
zewnątrz bez 
ryzyka

SERIA S1

Working outdoor
without worries

Righetti skonstruował parę chwytaków podciśnieniowych 
do pracy na zewnątrz tam, gdzie nie ma zasilania 
zewnętrznego. Te chwytaki pracują na zasilaniu bateryjnym 
lub z pompą ręczną.

Righetti has built several vacuum lifters for working in 
environments where there is no power conenction. This 
vacuum lifters series works autonomously as it is powered by 
batteries or by a manual pump.  

Scansiona il QR 
code per  vedere 
tutti i modelli



SERIA S1
Seria S1 dzięki kompaktowym wymiarom , zasilaniu bateryjnemu i wymiennym 

przyssawkom jest idealnym rozwiązaniem do pracy na zewnątrz.

S1 series is the ideal solution for working on construction site thanks to its 
compact size ,its self-powered operating system and its interchangeable pads. 



WORLDWIDE
Duży magazyn wyrobów 
gotowych daje 
gwarancję szybkich 
dostaw zarówno 
samych chwytaków jak  
i części zamiennych.

PRODUCTION
fast

Z Włoch , nasze chwytaki, 
docieraja wszedzie gdzie 
jesteście Wy.

From Italy, our lifters arrive 
wherever you are 

Serwis Righetti
Cokolwiek potrzebujesz, możesz liczyc na nasze 
wsparcie, dostępne również zdalnie. Dzięki 
precyzyjnym i szybkim rozwiązaniom, możemy 
pomóc wybrać Ci najlepszą metodę.

Whatever your need, you can count on our support, 
which is available even remotely. Thanks to a precise 
and fast support, we’ll be able to help you choose the 
best solution for your needs. 



Międzynarodowa  
sieć wsparcia

International network and expertise

WORLDWIDE

Przez 20 lat rozbudowaliśmy znacząco światową siatkę 
sprzedaży i serwisu, również w Polsce gdzie jesteśmy 
obecni od 2005 roku. Docieranie do nowych rynków zbytu 
to nasz cel, pracujemy więc stale nad ulepszaniem naszych 
chwytaków, wsłuchujemy w głosy klientów i poszerzamy 
naszą sieć.

In the past twenty years, we have been widening our network  
at a global scale, creating new partnerships with several 
dealers in different countries. 
Diffusing Righetti in the world is our goal, so we are 
constantly working to improve our lifters, respond to market 
needs and expand our network.

Well-stocked 
warehouse to make 
sure you get the 
vacuum lifter and its 
replacements as soon 
as possible



SPECIALISTS
smart vacuum lifters 

Przedstawiciel w Polsce:
TGR Sp.z o.o

ul. Wałbrzyska 38 
58-160 Swiebodzice 
Tel. 607 512 257
tgr@tgr.pl

www.tgr.pl

righettivacuumlifters.com


