
Větší bezpečnost, efektivita a pohodlí
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Modernizujte svůj výtah se 
společností MP a pozvedněte 
jej na vyšší úroveň.

Všechny typy řešení pro 
modernizaci stávajícího modernizaci stávajícího 
výtahuvýtahu

mplifts.cz



Dobře navržená řešení modernizace
Pokud váš výtah trpí opotřebením nebo potřebuje uvést do 
souladu s novými předpisy či technologiemi, máme pro vás 
řešení, která vám umožní prodloužit životnost výtahu a 

zlepšit jeho výkon.

Tým společnosti MP má rozsáhlé zkušenosti a odborné 
znalosti v oblasti modernizačních řešení, která jsou 

efektivní, pohodlná pro uživatele a hospodárná.

Přizpůsobíme se vašim potřebám a nabízíme řešení 
modernizace na míru.

mplifts.cz



Životnost vašeho výtahu závisí na tom, jak 
moc ho používáte a jak dobře ho udržujete.

I když to nemusí platit přesně, výtahy mívají 
průměrnou životnost 30 let.

Vaše servisní společnost zodpovídá za 
udržování výtahu v dobrém provozním 
stavu a také za zajištění maximálních informací 
o jeho stavu.

Životnost
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Jaké důsledky má dobrý a špatný 
servis pro váš výtah?
Špatný servis zkracuje životnost výtahu, je nákladný a znamená 
více oprav. Ještě horší je, že ztěžuje život uživatelům a vede ke zhoršení 
přístupnosti vaší budovy. Výsledek? Prostoje, frustrace a stížnosti.

Dobrý servis naopak zajišťuje správnou funkčnost vašeho výtahu a 
prodlužuje jeho životnost těmito zásahy:

Blízko našim zákazníkům

Náprava 
případných  
problémů

Opravy 
součástí  
a závad

Kontrola
opotřebení

BEZPEČNOST

EFEKTIVNÍ 
ZAVEDITELNOST

FLEXIBILITA

RYCHLÁ ŘEŠENÍ

Naše práce nás baví a našim zákazníkům nabízíme 
služby založené na vstřícnosti a širokou řadu 
spolehlivých produktů.
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Jak můžeme pomoci?

Kabina se zastaralými nebo 
opotřebovanými stěnami a 

podlahou.

Pravidelné závady, špatná 
přesnost zastavení nebo 
nekontrolovatelné pohyby 
kabiny. 

Stropy se zářivkami nebo světly, 
která svítí 24 hodin denně, což 
znamená větší spotřebu energie. 

Úzké dveře a kabina.

Výtah, který není přístupný z 
přízemí. 
 
Hluk ze stroje nebo vibrace v 
kabině.

Starý stroj, který není 
energeticky účinný a zvyšuje 

váš účet za energii. 

Dlouhá doba jízdy a čekání, 
včetně pocitu, že trvá dlouho, než 
se otevřou dveře nebo se rozjede 
výtah. 

Existuje mnoho důvodů, proč je třeba výtah částečně nebo úplně modernizovat. Ve 
společnosti MP máme řešení pro každý z těchto důvodů.
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Bezpečnostní zařízení, řídicí 
jednotka, stroj a nouzový 

telefon.

Pro snížení četnosti poruch, 
zlepšení dostupnosti, 

minimalizaci potenciálních rizik 
a přizpůsobení výtahu novým 

předpisům.

Program
bezpečnosti

Kabina, řídicí jednotka a stroj 
bez převodovky.

Pro snížení spotřeby 
energie se světly LED, 

pohotovostním systémem, 
strojem bez převodovky nebo 
rekuperačním systémem, který 

využívá energii vznikající při 
brzdění výtahu.

Program energetické  
účinnosti

VVVF nebo stroj bez 
převodovky a řídicí jednotka.

Pro zlepšení uživatelského 
komfortu uvnitř výtahu, 
včetně toho, jak hladce 

zastavuje ve stanici, přesnosti 
zastavení a úrovně hluku a 

vibrací, 
Které vydává.

Program pohodlí

Připojení GSM/LTE, zařízení 
pro připojení řídicí jednotky a 

karta SIM.

Monitorování 365 dní v 
roce, 24 hodin denně pro 

zkrácení doby odezvy při 
výskytu poruch a aktivaci 

alarmů, jakož i pro zvýšení 
dostupnosti výtahu a 

prodloužení jeho životnosti.

Program 
konektivity

Dveře kabiny a šachetní dveře, 
panely kabiny a tlačítkové 

panely.

Pro větší kabinu a zlepšení 
přístupnosti prostřednictvím 

instalace tlačítek Braillova 
písma nebo zvuků, které 

uživatelům poskytují 
informace.

Program 
přístupnosti

Kabiny, tlačítkové panely a 
dveře.

Pro vylepšení vzhledu kabiny, 
dveří, tlačítkových panelů a 

displejů vašeho výtahu.

Program 
estetiky

Modernizační programy
Každý výtah je světem sám pro sebe s vlastními problémy, a proto si zaslouží jedinečné a plně přizpůsobené řešení. 
Ve společnosti MP nabízíme řešení na míru a také programy, které vám pomohou modernizovat váš výtah.



Modernizační řešení na míru

Pokud naše standardní programy nejsou přesně to, co hledáte, nabízíme 
ve společnosti MP také řešení na míru pro váš výtah.

Výhody modernizace

Rychlejší 

Projekt modernizace trvá kratší dobu.
Například nejběžnější modernizační projekt, tj. 
nová elektroinstalace a stroj, trvá týden, zatímco 
kompletní výměna tři týdny.

Pohodlnější
 
Méně rušivých vlivů ve vaší budově, jako je 
prach, hluk a neschopnost provozu výtahu.

Nižší náklady
 
Modernizace je ekonomičtější
a lze ji provádět postupně.

Méně práce
 
Modernizace vyžaduje méně stavebních prací 
než kompletní výměna.
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Naskenujte 
tento QR kód
a najděte ideální 

řešení pro své 
potřeby

https://www.mplifts.cz/modernizacni-programy/


ENERGETICKÁ ÚČINNOST

PŘIZPŮSOBIVOST OPTIMALIZACE PROSTORU KAPACITA

EKOLOGICKÁ ÚČINNOSTČÁSTEČNÉ VÝMĚNY

Pokud modernizace není možná, máme také
ideální model, který nahradí váš výtah.

Naskenujte tento QR kód 
a objevte úplný sortiment 

modelů MPmodelů MP

mplifts.cz

https://www.mplifts.com/technical-features


Potřebujete napovědět?

Ve společnosti MP jsme odborníci na 
kompletní i částečnou modernizaci výtahů 
a nabízíme řešení, která jsou v souladu 
se všemi platnými předpisy a poskytují 
bezpečnost, pohodlí a výkon toho 
nejmodernějšího výtahu.

Naskenujte tento QR kód 
pro další informacepro další informace

Dříve Nyní

https://www.mplifts.cz/kontaktni-udaje/
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Modernizace
výtahů

mplifts.cz
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https://portal-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webMP_DISTR/CATALOGOS/MODERNIZACION/CATMPMODERNIZACION_CZ.pdf

