
Neem gerust contact met ons op. Onze technisch 
gespecialiseerde medewerkers hebben een antwoord op al 

uw vragen.
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De service van MP Liften

PREVENTIEF ONDERHOUD DRAAGT BIJ TOT DE LEVENSDUUR 
VAN UW LIFT.

STORINGEN EN INCIDENTEN WORDEN SNEL EN EFFECTIEF 
VERHOLPEN.

24 UUR BEREIKBAAR.

STANDAARD: EXCELLENTE SERVICE.

 • Speciale training voor de eindverantwoordelijke van de installatie.
 • Kwaliteit, veiligheid, arbo- en werkplekbezoeken.
 • Speciale programma’s voor veiligheidscontroles.
 • 24 uur per dag en 365 dagen per week een uitstekende technische service.
 • Technische assistentie bij de wettelijk verplichte liftkeuring.

7 JAAR GARANTIE.

OPSTELLEN VAN EEN VOLLEDIG VRIJBLIJVEND MEERJAREN 
ONDERHOUDSPLAN.

Onze bedrijfsstandaard

CONNECTED LIFTS

Digitale service.
Door uw lift aan te sluiten op een intelligent digitaal platform, 
wordt bewaking en onderhoud op afstand mogelijk gemaakt.  
Hierdoor worden de liftprestaties geoptimaliseerd en bent u zeker 
van een verbeterde beschikbaarheid van uw lift.  

MULTIBRAND SERVICE 

Welk merk lift u ook heeft, wij zijn in staat het onderhoud uit te 
voeren. 

Ons eigen R&D-centrum geeft ons de expertise die nodig is om de 
techniek van alle merken te kennen. 

Onze kennis en ervaring zorgen ervoor dat u de service ontvangt 
die aansluit op uw behoefte. En dat tegen een concurrerende 
prijs. 

   REPARATIES

MP liften heeft de unieke MP Lift Campus opgezet.  Dankzij de cursussen 
die gegeven worden onder de vlag van deze Campus, zijn onze 
monteurs in staat onderhoud te verzorgen voor zowel ons eigen merk 
als andere merken. 

De technische ontwikkeling van liften staat nooit stil en met de MP Lift 
Campus als bron van kennis zijn onze monteurs altijd up to date. 

Ook uniek is ons ServiCenter. Liftonderdelen die nodig zijn voor  reparatie 
van uw lift, bestellen wij via dit online platform snel en simpel. 
Daar profiteert u van: een nieuw onderdeel laat nooit lang op zich 
wachten. 

TRANSPARANT ONDERHOUD

•  Heldere contracten.
•  Duidelijke informatie, geen kleine lettertjes.
•  Actuele informatie over de conditie en het functioneren 
   van uw lift .

Liften en roltrappen van MP worden geleverd met een onderhoudsdienst die PERIODIEKE VEILIGHEIDSCONTROLES biedt en efficiënt 
reageert op de behoeften van de klanten.

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.

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

Excellente service dankzij 
betrokkenheid 

EEN VAST 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. 


