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Moderniseringsmogelijkheden

MP ontwerpt en fabriceert een breed scala van liftonderdelen.

Dankzij onze uitgebreide ervaring in deze sector kunnen 

wij u optimale oplossingen aanbieden voor de 

renovatie van uw lift.

Motor
üVeiligheiD
üCoMfort

üreDuCtie Van energieVerbruik
 üreDuCtie Van geluiD
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   Cabine
üruiMte
üDesign
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SChaCht- en Cabinedeuren 
üVeiligheiD

üCoMfort (autoMatisChe Deuren)
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Werking en elektriSChe inStallatie (teChnologie  
energieverbruik)
übetrouwbaarheiD

üPreVentieVe DeteCtie Van teChnisChe storingen
übesChikbaarheiD
üfunCtionaliteit

üuniVersele aanPassing
üVoor blinDen en sleChtzienDen gebruiksVrienDelijke 

beDieningsPanelen
üinDiCatoren uitgeVoerD Met liCht-en geluiDssignalen

üsPraakfunCtie
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aanpaSSingen op het gebied van veiligheid volgenS de
 norM en 81/20-50

üsterkere VerliChting
üsPiegels Van VeiligheiDsglas

üsterkere Deuren, VerbeterDe sensorlijst
üsterkere Cabine, branDVeilige Materialen
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MP liften is gespecialiseerd in de productie, het onderhoud en 
de modernisering van liften, roltrappen en rolpaden. Met onze 
diensten werken wij aan oplossingen voor verticaal en horizontaal 
transport van personen en goederen. kwaliteit en het welzijn van 
mensen staan daarbij altijd voorop. 

tijdens het hele productieproces passen wij onze principes en 
waarden toe:

ü betrokkenheid
ü	integriteit 
ü	Veiligheid
ü	innovatie
ü	excellent

MP liften doorbreekt barrières en lost mobiliteitsvraagstukken op.

ü heeft 30 jaar ervaring in huis.
ü Doet zaken in meer dan 100 landen op 5 continenten.
ü heeft meer dan 120.000 liften geïnstalleerd.
ü waarvan dagelijks al meer dan 10.000.000 mensen
    gebruikmaken.

Modernisering

Eco-efficiënte liften

onze moderniseringsexperts hebben de ervaring en 
kennis in huis die nodig is voor de renovatie van uw lift. 
uiteraard bieden wij hierbij onze excellente service tegen 
een marktconforme prijs en leveren wij altijd maatwerk. 

onze aanpak in 4 stappen:

1. we starten altijd met een gedegen conditie-meting en 
een analyse van omgevingsfactoren en gebruikerseisen.

2. Dan maken we een moderniseringsvoorstel met 
heldere kostenopgave.

3. we formuleren een maatwerkplanning waarbij we 
inzetten op uitvoering met een minimum aan downtime, 
zo min mogelijk overlast en minimale constructieve 
aanpassingen.

4. we nemen maatregelen voor een veilige 
werkomgeving en zorgen altijd voor schone oplevering.

wanneer de bestaande lifttechnologie 
achterblijft en reparaties duur zijn, biedt 
MP liften u verschillende vervangende 
oplossingen die de bestaande componenten 
zoveel mogelijk respecteren. 

hierdoor kunnen extra aanpassingen en 
de daaruit voortvloeiende kosten beperkt 
worden. tevens bieden wij een goed 
economisch alternatief voor de aankoop 
van universele reserveonderdelen aan.

rekening houdend met technologische 
veranderingen en de laatste wet- en 
regelgeving, hebben wij de functie van onze 
liften verbeterd zodat zij tijdens het gebruik 
zo weinig mogelijk aan slijtage onderhevig 
zijn, wat hun levensduur uiteraard alleen 
maar ten goede komt.  

Dankzij de ervaring en kennis van MP 
liften kan uw lift worden aangepast aan de 
nieuwste technologische ontwikkelingen.  

Excellente service dankzij 
betrokkenheid 

een vaSte ContaCtperSoon voor iedere 
klant.

altijd klaar voor uitdagingen van de 
toekoMSt.

Flexibele oploSSingen op Maat.

eFFiCiënte WerkWijze voor het beSte 
reSultaat.

De meerwaarde van MP liften?
Dankzij onze full service-opzet kunnen klanten 
met al hun vragen bij ons terecht. 

Zes redenen voor modernisering:

Minder riSiCo’S
een moderne lift voldoet aan de meest 
actuele wettelijke eisen en regelgeving op 
het gebied van veiligheid.

Meer CoMFort
het gebruik van gemoderniseerde liften is een 
aangename ervaring; de lift stopt precies op de 
verdiepingshoogte en produceert minder geluid. 

Minder energiegebruik
gerenoveerde liften gebruiken gemiddeld 
minder energie.

een viSitekaartje
een goed verzorgde, veilige en comfortabele 
lift is een visitekaartje voor uw organisatie. 

betere toegankelijkheid
De maatvoering van onze liftcabines zorgt 
voor betere toegankelijkheid.

Minder Storingen
Moderne liften zijn minder storingsgevoelig 
en daardoor betrouwbaarder in gebruik.

We passen ons altijd aan de wensen van de klant aan en bieden 
oplossingen op maat voor onderhoud en modernisering.


