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Co modernizovat
MP navrhuje a vyrábí širokou škálu výtahových
komponentů. Naše zkušenosti jako výrobce komponentů
v této oblasti jsou velmi rozsáhlé, což nám umožňuje
poskytovat řešení, která jsou optimalizována pro
modernizaci Vašeho výtahu.
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ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE
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BEZPEČNOST

KOMFORT (Automatické dveře)
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PROVOZ A ELEKTROINSTALACE
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TECHNOLOGIE A
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NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE

SPOLEHLIVOST
ü Preventivní detekce poruch

+

DOSTUPNOST

+

FUNKCE

üPřizpůsobení všem podmínkám
üOvládací panely s Braillovým písmem
ü Indikátory se světelnými a zvukovými signály
ü Hlasič pater

VMANES01

5

MODERNIZACE
Výtahu

ADAPTACE BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ DLE NORMY
EN 81 / 20-50
üKabely
ü Nárazníky
üOmezovač rychlosti
ü Obousměrná komunikace
üFotoclony

+420 549 249 420 +420 267 219 304

cz.info@mplifts.com
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Jsme společnost zabývající se výrobou a servisem výtahů i
eskalátorů, která nabízí řešení pro
pohyb lidí a nákladů v budovách a dalších městských
prostorech.
Přispíváme ke zlepšení kvality života a zvýšení pohodlí.
Odstraňujeme bariéry a uspokojujeme potřeby mobility v
budovách.
ü Mezinárodní rodinné podnikání.
ü Sídlo v Seville (Španělsko).
ü 25 let historie.
ü Obchodní vazby ve více než 100 zemích na 5
kontinentech.
ü Instalováno více než 120 000 výtahů.
ü Více než 10 milionů uživatelů denně.

Cit pro
renovaci
Modernizací snížíme opotřebení
komponentů Vašeho výtahu a
provedeme technické změny tak,
abychom prodloužili jeho životnost a
zlepšili jeho provoz.
MP odborníci na modernizaci
poskytují své zkušenosti a znalosti
tak, aby váš výtah byl renovován
efektivně, levně a hlavně dle Vašich
představ.
Víme, jak se přizpůsobit vašim
potřebám a nabízíme ideální řešení
modernizace.

Proč modernizovat?
BEZPEČNOST

Minimalizujeme potenciální rizika
a přizpůsobíme Váš výtah nebo
eskalátor tak, aby splňoval nové
normy.
KOMFORT

Zlepšujeme kvalitu jízdy,
přesnost zastavení ve stanici a
vibroakustické podmínky.

Vždy se přizpůsobujeme požadavkům zákazníka
a nabízíme ideální řešení údržby a modernizace.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Modernizace redukuje spotřebu
energie.

VZHLED

Renovujeme vzhled Vašeho eskalátoru
nebo kabiny Vašeho výtahu.

PŘÍSTUPNOST

Chcete-li zvětšit rozměry kabiny
Vašeho výtahu nebo změnit její
rozměry, aby byla pro uživatele
přístupnější.
SPOLEHLIVOST

Snížíme počet poruch a prodloužíme
dobu, po kterou bude Váš výtah
provozuschopný.

Eko-efektivní Výtahy
Servis založený na
blízkosti

Pokud je stávající technologie výtahu
zastaralá a opravy jsou
drahé, MP Lifts má připraveny
přestavbové KITy, které maximálně
respektují existující součásti Vašeho
výtahu a obnáší minimum stavebních
úprav. Výsledkem je ekonomická
alternativa k nákupu náhradních dílů
nebo kompletní výměně výtahu.

BEZPEČNOST
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ
PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮM
EFEKTIVNÍ DODÁVKY SLUŽEB

Navrhujeme výtahy tak, abychom
snížili opotřebení, zvýšili životnost
a zlepšili jeho funkce, vše dle
technologických změn a platných
norem EU.

Máme rádi svou práci, poskytujeme
našim klientům služby založené na
BLÍZKOSTI a nabízíme jim širokou škálu
SPOLEHLIVÝCH produktů.

mplifts.cz

Modernizace výtahu
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MP odborníci z oblasti modernizace
výtahů nabízejí své zkušenosti a
znalosti, aby Váš výtah aktualizovali
dle nejnovějšího technologického
pokroku.
Modernizace jsou plánovány tak, aby
snížily nepohodlí pro uživatele.
Naše řešení vždy zahrnují
inteligentní funkce, které minimalizují
spotřebu energie a
zásah do životního prostředí.

Modernizace výtahu

