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Modernizează cu MP ca 
să îți aduci ascensorul la 
nivelul următor.

Orice tip de soluție 
pentru modernizarea modernizarea 
unui ascensor existentunui ascensor existent
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Soluții de modernizare bine proiectate
Dacă ascensorul tău este uzat sau trebuie aliniat cu noile 

reglementări sau cu noua tehnologie, noi avem exact soluția de 
care ai nevoie, proiectată pentru a prelungi durata de viață 

utilă a ascensorului și a-i îmbunătăți performanța.

Echipa MP are experiență vastă, precum și know-how 
în soluțiile de modernizare eficiente, ușor de utilizat și 

rentabile.

Ne adaptăm la nevoile tale și oferim soluții de modernizare 
personalizate.
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Durata de viață utilă a ascensorului tău 
depinde de intensitatea utilizării și de calitatea 
întreținerii.

Deși nu sunt date științifice, putem spune că 
durata medie de viață utilă a unui ascensor 
este de 30 de ani.

Firma ta de întreținere este responsabilă 
pentru menținerea ascensorului în stare 
bună de funcționare și pentru a-ți furniza 
informații complete asupra stării acestuia.

Durata de viață utilă
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Ce implicații are calitatea întreținerii 
asupra ascensorului tău?
O întreținere de slabă calitate reduce durata de viață utilă a 
ascensorului, este costisitoare și înseamnă mai multe reparații. Și, ce este 
mai rău, afectează foarte mult mobilitatea utilizatorilor și accesibilitatea 
clădirii. Rezultatul? Defectarea ascensorului, nemulțumiri și reclamații.

O bună întreținere, pe de altă parte, asigură funcționarea corectă a 
ascensorului și prelungirea duratei de viață utilă a acestuia, prin:

Aproape de clienții noștri

Corectarea 
oricăror 
probleme

Repararea 
componentelor 
și remedierea 
avariilor

Verificarea
stării de uzură

SECURITATE

IMPLEMENTARE 
EFICACE

FLEXIBILITATE

SOLUȚII RAPIDE

Ne desfășurăm activitatea cu plăcere și le oferim 
clienților noștri un serviciu bazat pe apropiere, 
precum și pe o gamă vastă de produse fiabile.
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Cu ce te putem ajuta?

O cabină având podeaua și 
pereții învechiți sau uzați.

Avarii periodice, oprire 
imprecisă sau deplasare 
necontrolată a cabinei. 

Plafoane cu corpuri de iluminat 
fluorescente sau care sunt 

aprinse 24 de ore pe zi, ceea ce 
înseamnă un consum energetic 

mai mare. 

Uși și cabină înguste.

Ascensorul nu este accesibil de 
la parter. 
 
Zgomot de la motor sau vibrații 
în cabină.

Un motor învechit, care nu 
este eficient din punct de 
vedere energetic și care îți 

crește factura la energie. 

Timpi mari de călătorie și 
așteptare, inclusiv senzația că 
deschiderea ușilor sau punerea în 
mișcare a ascensorului durează 
mult. 

Un ascensor are nevoie de modernizarea anumitor componente sau chiar de o 
modernizare totală din mai multe motive. La MP, abordăm toate aceste motive.
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Echipament de securitate, 
panou de comandă, motor și 

telefon de urgență.

Pentru reducerea frecvenței 
avariilor, îmbunătățirea 

disponibilității, minimizarea 
riscurilor potențiale și 

adaptarea ascensorului tău la 
noile reglementări.

Programul
Securitate

Cabină, panou de comandă și 
motor fără angrenaj.

Pentru reducerea 
consumului energetic al 
ascensorului se folosesc: 

corpuri de iluminat cu LED, 
sistem stand-by, un motor 

fără angrenaj sau un sistem 
regenerativ, care folosește 

energia generată la frânarea 
ascensorului.

Programul Eficiență 
energetică

Motor VVVF sau fără angrenaj 
și panou de comandă.

Pentru îmbunătățirea 
experienței clientului în 

interiorul ascensorului, inclusiv 
cât de lin se apropie de 

paliere, precizia opririi acestuia 
și nivelul de zgomot și vibrații 

pe care le produce.

Programul 
Confort

Conexiune GSM/LTE, 
echipament de conectare 
a panoului de comandă și 

cartelă SIM.

Monitorizarea ascensorului 
365 de zile pe an, 24 de 

ore pe zi, pentru a reduce 
timpii de răspuns la apariția 

avariilor și activarea 
alarmelor, precum și pentru 

a crește disponibilitatea 
ascensorului și prelungirea 
duratei sale de viață utilă.

Programul
Conectivitate

Cabină și uși de palier, cabină 
și cutii de comandă.

Pentru o cabină mai mare 
și pentru îmbunătățirea 

accesibilității prin montarea 
de butoane de comandă 
cu simboluri Braille sau cu 
sunete pentru informarea 

utilizatorilor.

Programul 
Accesibilitate

Cabină, cutii de comandă și 
uși.

Pentru un aspect mai plăcut 
al cabinei, ușilor, cutiilor 
de comandă și afișajelor 

ascensorului.

Programul 
Estetică

Programe de modernizare
Fiecare ascensor este deosebit, are propriul său diagnostic, prin urmare, merită o soluție unică și complet adaptată.

La MP, oferim soluții personalizate, precum și programe proiectate pentru a te sprijini în modernizarea 
ascensorului.



Soluții de modernizare personalizate

Dacă programele noastre standard nu sunt exact ceea ce căutați, MP vă 
oferă și soluții personalizate pentru ascensor.

Avantajele modernizării

Mai rapid 

Timp de execuție mai scurt al proiectului de 
modernizare.
De exemplu, execuția celui mai comun proiect 
de modernizare, schimbarea instalației electrice 
și a motorului, durează o săptămână, spre 
deosebire de trei pentru o înlocuire completă.

Mai convenabil
 
Mai puțin disconfort în clădire, cum ar fi 
praf, zgomot și nefuncționarea ascensorului.

Mai puțin costisitor
 
Costurile cu modernizarea sunt mai scăzute
și poate fi realizată etapizat.

Mai puțină muncă
 
Modernizarea implică mai puține lucrări de 
zidărie decât înlocuirile complete.
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Scanează acest 
cod QR

și găsește soluția 
perfectă pentru 

situația cu care te 
confrunți

https://www.mpifma.ro/programedemodernizare


EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

ADAPTABILITATE OPTIMIZAREA SPAȚIULUI CAPACITATE

ECO-EFICIENȚĂÎNLOCUIRI PARȚIALE

Dacă modernizarea nu este posibilă, îți punem la dispoziție
modelul perfect pentru înlocuirea ascensorului tău.

Scanează acest cod QR 
pentru a descoperi

gama completă de modele MPmodele MP

mpifma.ro 

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


Ai nevoie de ajutor?

La MP, suntem experți în modernizarea 
atât completă, cât și parțială a 
ascensoarelor, oferind soluții conforme 
cu toate reglementările aplicabile și 
care asigură securitatea, confortul și 
performanțele unui ascensor de ultimă 
generație.

Scanează acest cod 
QR pentru informații informații 

suplimentaresuplimentare

Înainte După

https://www.mpifma.ro/contact/
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Modernizarea
ascensoarelor

mpifma.ro
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https://portal-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webMP_DISTR/CATALOGOS/MODERNIZACION/CATMPMODERNIZACION_RO.pdf

