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Winda zmodernizowana przez 
firmę MP to urządzenie na 
najwyższym poziomie.

Wszelkiego rodzaju 
rozwiązania umożliwiające 
modernizację istniejących modernizację istniejących 
windwind

mplifts.pl



Dobrze zaprojektowana modernizacja
Jeśli Twoja winda jest już mocno zużyta albo wymaga 
dostosowania do nowych przepisów lub technologii, 

mamy właściwe rozwiązanie, które wydłuży okres jej 
zdolności użytkowej i zwiększy jej wydajność.

Zespół firmy MP dysponuje bogatym doświadczeniem 
i wiedzą fachową w zakresie rozwiązań 

modernizacyjnych zapewniających wydajność, 
wygodę dla użytkowników i ekonomiczną eksploatację.

Uwzględniamy indywidualne potrzeby klientów, oferując 
modernizację na miarę.
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Okres zdolności użytkowej windy zależy 
od intensywności jej eksploatacji i jakości prac 
konserwacyjnych.

Chociaż parametr ten zależy od wielu 
zmiennych, szacuje się, że średni okres 
zdolności użytkowej windy wynosi 30 lat.

Firma konserwacyjna odpowiada 
za prawidłowe przeprowadzanie 
prac konserwacyjnych i szczegółowe 
informowanie o stanie technicznym windy.

Okres zdolności użytkowej
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Jak prawidłowa i nieprawidłowa 
konserwacja wpływa na windę?
Nieprawidłowo przeprowadzana konserwacja skraca okres zdolności 
użytkowej windy, jest kosztowna i powoduje wzrost liczby napraw. Co 
gorsza, utrudnia życie użytkownikom i sprawia, że budynek staje się mniej 
dostępny. Rezultat? Przestoje, irytacja i skargi użytkowników.

Natomiast właściwie przeprowadzana konserwacja zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie windy i wydłuża okres jej zdolności użytkowej:

Blisko klientów

Korekta 
nieprawidłowych 
ustawień

Naprawa 
podzespołów 
lub usterek

Kontrola
zużycia

BEZPIECZEŃSTWO

SKUTECZNE 
WDROŻENIE

ELASTYCZNOŚĆ

SZYBKIE ROZWIĄZANIA

Lubimy swoją pracę i oferujemy klientom 
obsługę opartą na bliskości oraz szeroką gamę 
niezawodnych produktów.
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W czym możemy pomóc?

Kabina z przestarzałymi lub 
zużytymi ścianami i podłogą

Regularne usterki, niska 
precyzja zatrzymania 
lub niekontrolowany ruch 
kabiny 

Sufity z lampami 
fluorescencyjnymi lub lampami 
włączonymi przez 24 godziny 

na dobę, które powodują 
większe zużycie energii 

Wąskie drzwi i kabina

Brak dostępu do windy na 
parterze budynku 
 
Hałas wytwarzany przez 
wciągarkę lub wibracje w kabinie

Stara wciągarka, która nie jest 
energooszczędna i generuje 

wysokie rachunki za prąd 

Długi czas przejazdu 
i oczekiwania, w tym odczucie, 
że drzwi otwierają się zbyt wolno 
lub że winda potrzebuje zbyt dużo 
czasu na ruszenie 

Istnieje wiele powodów, dla których może być konieczna modernizacja windy — 
obejmująca tylko wybrane lub wszystkie elementy. W MP jesteśmy przygotowani na 

każdy scenariusz.
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Urządzenia bezpieczeństwa, 
płyta sterująca, wciągarka 

i telefon alarmowy

Zmniejszenie częstotliwości 
usterek, poprawa 

dostępności, minimalizacja 
ryzyka i dostosowanie windy 

do nowych przepisów

Pakiet
Bezpieczeństwo

Kabina, płyta sterująca 
i wciągarka bezprzekładniowa

Zmniejszenie zużycia 
energii przy użyciu 

oświetlenia LED, systemu 
stand-by, wciągarki 

bezprzekładniowej lub 
systemu odzyskiwania energii, 

który wykorzystuje energię 
powstałą podczas hamowania 

windy

Pakiet Wydajność 
energetyczna

Wciągarka VVVF lub 
bezprzekładniowa i płyta 

sterująca

Poprawa wrażeń 
użytkowników windy, w tym 

płynności podjeżdżania do 
pięter, precyzji zatrzymania 

oraz poziomu wytwarzanego 
hałasu i wibracji

Pakiet 
Komfort

Połączenie GSM/LTE, 
urządzenia łączności z płytą 

sterującą i karta SIM

Monitorowanie przez 365 
dni w roku i 24 godziny 
na dobę mające na celu 

skrócenie czasu reakcji na 
usterki i alarmy, a także 

zwiększenie dostępności 
windy oraz wydłużenie 

okresu jej zdolności 
użytkowej

Pakiet
Łączność

Drzwi kabiny i na piętrach oraz 
panele dyspozycji

Powiększenie kabiny 
i poprawa dostępności 

dzięki instalacji przycisków 
z symbolami Braille'a lub 

sygnalizacji dźwiękowej w celu 
przekazywania informacji 

użytkownikom

Pakiet
Ułatwienia dostępu

Kabina, panele dyspozycji 
i drzwi

Polepszenie wyglądu kabiny, 
drzwi, paneli dyspozycji 

i wyświetlaczy windy

Pakiet
Estetyka

Pakiety modernizacyjne
Każda winda jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, jak również indywidualnych rozwiązań dostosowanych 

do danej instalacji. W MP oferujemy rozwiązania na miarę, a także pakiety ułatwiające modernizację windy.



Modernizacja na miarę

Jeśli rozwiązanie, którego potrzebujesz, nie pokrywa się z ofertą naszych 
standardowych pakietów modernizacyjnych, firma MP oferuje także 
modernizację na miarę.

Zalety modernizacji

Szybkość 

Modernizacja trwa krócej.
Przykładowo najczęściej wykonywane 
projekty modernizacyjne, tj. montaż nowej 
instalacji elektrycznej i wciągarki, trwają 
tydzień w porównaniu z trzema tygodniami 
potrzebnymi w przypadku całkowitej wymiany.

Większa wygoda
 
Mniejsze niedogodności w funkcjonowaniu 
budynku, takie jak pył, hałas i nieczynna winda.

Niższy koszt
 
Modernizacja jest bardziej opłacalna
i może być wykonywana stopniowo.

Mniej robót
 
Modernizacja wymaga mniejszej ilości prac 
budowlanych niż całkowita wymiana.
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Zeskanuj ten 
kod QR

i znajdź rozwiązanie 
idealnie 

dostosowane do 
swoich potrzeb

https://mplifts.pl/pakiety-modernizacyjne-2/


WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI NOŚNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ EKOLOGICZNAWYMIANA CZĘŚCIOWA

Jeśli modernizacja nie jest możliwa, mamy również
idealny model, który zastąpi Twoją windę.

Zeskanuj ten kod QR, aby 
poznać wszystkie modele 

wind MPwind MP
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https://www.mplifts.com/technical-features


Potrzebujesz pomocy?

Firma MP to ekspert w zakresie pełnej 
i częściowej modernizacji wind. Nasze 
rozwiązania są zgodne ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami i zapewniają 
bezpieczeństwo, wygodę oraz 
wydajność, które stanowią wyróżnik 
nowoczesnej windy.

Zeskanuj ten kod QR, aby 
uzyskać więcej informacjiuzyskać więcej informacji

Przed Po

https://mplifts.pl/kontakt/
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Modernizacja
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https://portal-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webMP_DISTR/CATALOGOS/MODERNIZACION/CATMPMODERNIZACION_PL.pdf

