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Moderniseer met MP om 
uw lift naar een hoger 
niveau te tillen.

Alle soorten oplossingen 
voor het moderniseren het moderniseren 
van een bestaande liftvan een bestaande lift

mpliften.nl



Degelijk ontworpen 
moderniseringsoplossingen

Als uw lift slijtage vertoont of moet worden aangepast aan 
nieuwe voorschriften of technologie, hebben wij de juiste 

oplossing die is ontworpen om de levensduur van uw 
lift te verlengen en de prestaties ervan te verbeteren.

Het team van MP heeft uitgebreide ervaring en 
expertise in moderniseringsoplossingen die efficiënt, 

gebruiksvriendelijk en economisch zijn.

Wij passen ons aan uw behoeften aan en bieden 
moderniseringsoplossingen op maat.
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De levensduur van uw lift hangt af van de 
mate van gebruik en het bijhouden van het 
onderhoud.

Hoewel het geen exact gegeven is, heeft 
een lift over het algemeen een gemiddelde 
levensduur van zo'n dertig jaar.

Uw onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk 
voor het in goede staat houden van uw lift 
en moet ervoor zorgen dat u volledig op de 
hoogte bent van de toestand ervan.

Nuttige levensduur
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Welke gevolgen heeft goed en slecht 
onderhoud voor uw lift?
Slecht onderhoud verkort de nuttige levensduur van de lift, is duur en 
betekent meer reparaties. Erger nog, het maakt het leven van de gebruikers 
moeilijk en leidt ertoe dat uw gebouw minder toegankelijk wordt. Het 
resultaat? Stilstand, frustratie en klachten.

Goed onderhoud daarentegen zorgt ervoor dat uw lift naar behoren 
werkt en verlengt de nuttige levensduur ervan:

Dicht bij onze klanten

Verhelpen van 
eventuele 
problemen

Reparatie van 
onderdelen 
en oplossen 
van storingen

Controle op
slijtage

VEILIGHEID

EFFECTIEVE 
UITVOERING

FLEXIBILITEIT

SNELLE OPLOSSINGEN

Wij doen ons werk met plezier en bieden onze 
klanten een service die gebaseerd is op nabijheid en 
een breed assortiment aan betrouwbare producten.
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Hoe kunnen wij helpen?

Een cabine met wanden en 
vloeren die verouderd of 

versleten zijn.

Regelmatige storingen, 
onnauwkeurig stoppen 
of ongecontroleerde 
bewegingen van de 
cabine. 

Plafonds met tl-lampen of 
lampen die 24 uur per dag 

branden, wat een hoger 
energieverbruik betekent. 

Smalle deuren en cabine.

Een lift die niet toegankelijk is 
vanaf de begane grond. 
 
Lawaai van de machine of 
trillingen in de cabine.

Een oude machine die niet 
energie-efficiënt is en uw 

energierekening opdrijft. 

Lange reis- en wachttijden, 
inclusief het gevoel dat het 
lang duurt voordat de deuren 
opengaan of dat het lang duurt 
voordat de lift in beweging komt. 

Er zijn vele redenen waarom een lift geheel of gedeeltelijk moet worden 
gemoderniseerd. Bij MP kunnen we het allemaal.
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Veiligheidsuitrusting, 
controle-unit, machine en 

noodtelefoon.

Om de storingsfrequentie te 
verlagen, de beschikbaarheid 

te verbeteren, potentiële 
risico's te minimaliseren en uw 
lift aan te passen aan nieuwe 

regelgeving.

Veiligheids-
programma

Cabine, controle-unit en 
tandwielloze machine.

Voor het verminderen van 
het energieverbruik met 
ledverlichting, een stand-

bysysteem, een tandwielloze 
machine of een regeneratief 
systeem dat gebruik maakt 
van de energie die vrijkomt 

wanneer de lift afremt.

Energie-efficiëntie- 
programma

VVVF of tandwielloze machine 
en controle-unit.

Voor het verbeteren van 
de gebruikerservaring in 
uw lift, met inbegrip van 
een soepele landing, zijn 

stopnauwkeurigheid en het 
niveau van lawaai en trillingen 

die hij produceert.

Comfort- 
programma

GSM/LTE-verbinding, 
apparatuur voor controle-

unitverbinding en simkaart.

Bewaking 365 dagen per 
jaar, 24 uur per dag om de 

reactietijden bij storingen 
en alarmen te verkorten, 
de beschikbaarheid van 
uw lift te verhogen en 
de levensduur ervan te 

verlengen.

Connectiviteits-
programma

Cabine en cabinedeuren, 
cabine en bedieningspanelen.

Voor een grotere cabine 
en het verbeteren van de 
toegankelijkheid door het 
installeren van brailletoetsen 

of geluiden om gebruikers van 
informatie te voorzien.

Toegankelijkheids-
programma

Cabines, bedieningspanelen 
en deuren.

Voor het verfraaien van het 
uiterlijk van de liftcabine, 

deuren, bedieningspanelen en 
displays.

Esthetisch
programma

Moderniseringsprogramma's
Elke lift is een wereld op zichzelf, met zijn eigen problemen, en verdient als zodanig een unieke en volledig op maat 

gesneden oplossing. Bij MP bieden wij oplossingen op maat en programma's die zijn ontworpen om u te helpen 
uw lift te moderniseren.



Moderniseringsoplossingen op maat

Als onze standaardprogramma's niet helemaal zijn wat u zoekt, bieden 
wij bij MP ook oplossingen op maat voor uw lift.

Voordelen van modernisering

Sneller 

Een moderniseringsproject neemt minder 
tijd in beslag.
Het meest gebruikelijke moderniseringsproject, 
een nieuwe elektrische installatie en machine, 
neemt bijvoorbeeld één week in beslag, 
tegenover drie voor een volledige vervanging.

Gemakkelijker
 
Minder overlast in uw gebouw, zoals 
door stof, lawaai en uitval van uw lift.

Goedkoper
 
Moderniseren is economischer
en kan stap voor stap gedaan worden.

Minder werk
 
Upgraden vergt minder 
bouwwerkzaamheden dan volledige 
vervanging.

Scan deze QR
en vind de perfecte 
oplossing voor uw 

behoeften
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https://mpliften.nl/moderniseringsprogrammas/


ENERGIE-EFFICIËNTIE

AANPASBAARHEID OPTIMALISERING VAN DE RUIMTE CAPACITEIT

ECO-EFFICIËNTIEGEDEELTELIJKE VERVANGINGEN

Als modernisering niet mogelijk is, hebben we ook
de perfecte methode om uw lift te vervangen.

Scan deze QR om de volledige
reeks MP-modellen te  te 

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


Hulp nodig?

Bij MP zijn we experts in het moderniseren 
van liften, zowel volledig als gedeeltelijk, 
en bieden we oplossingen die voldoen 
aan alle toepasselijke regelgevingen die de 
veiligheid, comfort en prestaties bieden 
van een hypermoderne lift.

Scan deze QR voor meer meer 
informatieinformatie

Voor Na

https://mpliften.nl/contact/
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Lift
modernisering
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https://portal-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webMP_DISTR/CATALOGOS/MODERNIZACION/CATMPMODERNIZACION_NL.pdf

