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Få en mycket bättre hiss 
genom att renovera med MP

Olika typer av lösningar 
för renovering av en renovering av en 
befintlig hissbefintlig hiss

mphiss.se



Renovering med sunt förnuft
Vi anpassar din hiss utifrån era förutsättningar, så som 

användandefrekvesns, efter gällande lagar och regler samt  
efter andra anpassningar och tekniska förändringar. Detta 

för att förlänga hissens livslängd och förbättra dess 
funktionalitet.

MP:s moderniseringsexperter ställer sin erfarenhet och sina 
kunskaper till ditt förfogande för att renovera din hiss på 

ett effektivt, användarvänligt och ekonomiskt sätt.

Vi anpassar oss alltid efter kundens behov och erbjuder 
skräddarsydda renoveringslösningar.
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Hissens livslängd är beroende av hur mycket 
den används och hur väl den underhålls.

Även om det inte är en exakt vetenskap så kan 
vi säga att den genomsnittliga livslängden 
är runt 30 år.

Ditt underhållsföretag har ansvaret för att 
hålla hissen i ett gott skick och att hålla dig 
informerad om hissens skick på ett transparent 
sätt.

Livslängd
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Varför är det viktigt att 
underhålla hissen?
Ett dåligt underhåll förkortar livslängden, gör räkningarna dyrare och 
gör att det krävs fler reparationer. Och värst av allt: det påverkar människors 
rörlighet och tillgängligheten på ett mycket negativt sätt. Det orsakar 
driftstopp, missnöje och klagomål.

Ett gott underhåll bör inrikta sig på att garantera att hissen fungerar och 
förlänga dess livslängd så mycket som möjligt:

Service baserad på närhet

Korrigera 
feljusteringar

Reparera 
komponenter 
eller tekniska fel

Upptäcka
eventuellt 
slitage

SÄKERHET

SNABBT 
UTFÖRDA JOBB

FLEXIBILITET

SMIDIGA LÖSNINGAR

Vi tycker om vårt jobb och arbetar för att ge våra 
kunder en service baserad på närhet samt erbjuda 
dem ett brett utbud av pålitliga produkter.
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Vad kan vi hjälpa dig med?

Hisskorg med gamla väggar 
och gammalt golv, eller 

stort slitage på grund av lång 
användning.

Återkommande driftstopp, 
dålig nivellering 
vid våningsplan eller 
okontrollerbara rörelser i 
hisskorgen. 

Tak med lysrör där belysningen 
är tänd dygnet runt, med den 

höga energiförbrukning som det 
ger. 

Trång hisskorg och smala dörrar.

Hissen går inte ända ner till 
gatuplan. 
 
Oljud från hissmaskinen eller 
vibrationer i hisskorgen.

Gammal hissmaskin med hög 
energiförbrukning som 

gör att du måste ha en hög 
abonnerad effekt, vilket gör 

räkningarna dyrare. 

Långa res- och väntetider, en 
hiss där man får känslan av att 
dörrarna öppnas väldigt långsamt 
eller att hissen tar lång tid på sig 
att komma igång. 

Det finns många skäl till att en hiss kan behöva renoveras. Ibland behöver man bara 
modernisera vissa delar, andra gånger kräver hissen en helrenovering. Vi på MP kan 

utföra alla typer av renoveringar.
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Säkerhetskomponenter, 
styrenhet, hissmaskin, 

nödtelefon.

För att minska antalet 
driftstopp, förbättra 

tillgängligheten, minimera 
potentiella risker och anpassa 
din hiss efter nya lagar och 

regler.

Programmet
Säkerhet

Hisskorg, styrenhet, hissmaskin 
utan växel

Minska 
energiförbrukningen med 

hjälp av LED-armaturer, 
standby-system, hissmaskin 
utan växlar (gearless) eller 

ett regenerativt system som 
drar nytta av den energi som 

genereras när hissen bromsas.

Programmet 
Energieffektivitet

VVVF-maskin eller gearless, 
styrenhet.

För att göra hissresan 
bekvämare, hur stoppen 
görs vid önskad våning, 

stopprecesionen samt de 
Ljudisolerande 
egenskaperna.

Programmet 
Komfort

GSM-/LTE-länk, komponenter 
för uppkoppling mot 

styrenheten, SIM-kort.

Övervakning av hissen 
365 x 24, för att förkorta 

svarstiderna vid 
haverier och larm, öka 
tillgängligheten samt 

förlänga hissens livslängd.

Programmet
Konnektivitet

Hissdörrar, golv, hisskorg, 
knappaneler.

För att göra hisskorgen 
större, öka tillgängligheten 
för användarna, tryckknappar 

med Braille-skrift eller 
ljudsignaler.

Programmet
Tillgänglighet

Hisskorgar, knappaneler, 
dörrar.

För att förbättra utseendet på 
hisskorg, åtkomstdörrar eller 

skyltning/märkning.

Programmet
Estetik

Renoveringsprogram
Varje hiss är helt unik och därför måste man ställa en diagnos för varje enskild enhet. Varje hiss förtjänar en unik och 
anpassad lösning. Vi på MP erbjuder skräddarsydda lösningar men vi har även tagit fram program som underlättar 

vid renoveringsarbeten.



Skräddarsydda 
moderniseringslösningar
Om just din lösning inte passar in i MP:s program så kan vi ta fram en 
skräddarsydd lösning för just din hiss.

Fördelarna med att renovera

Snabbare 

Arbetet går snabbare att utföra
En vecka istället för tre vid den vanligaste typen 
av renoveringar av elsystem + hissmaskin.

Mindre störningar
 
Färre störande moment i fastigheten: 
Damm och smuts, oljud, avbrott i olika tjänster.

Kostnad
 
Att renovera kostar mindre,
och det kan göras i flera olika steg.

Andra byggarbeten
 
Mindre omkringliggande byggarbeten 
(anläggningsarbete) vid renoveringar än vid byte 
av hela hissen
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Skanna denna 
QR-kod

och hitta en lösning 
som passar dig.

https://mphiss.se/program-for-renovering


ENERGIEFFEKTIVITET

ANPASSNINGSBARHET OPTIMERING AV UTRYMMET KAPACITET

EKOEFFEKTIV KVALITETDELVIS UTBYTE

Om det inte går att renovera så kan vi 
erbjuda en ny hissmodell för att byta ut den

Skanna denna QR-kod och 
upptäck alla modeller från MPMP

mphiss.se

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


Hur kan vi hjälpa dig?

På MP är vi experter på renovering och 
modernisering av hissar, både vad gäller 
partiella och kompletta upprustningar. 
Vi har lösningar som uppfyller gällande 
bestämmelser och som tillhandahåller 
all säkerhet och komfort samt den 
prestanda som bara finns hos nästa 
generation av hissar.

Skanna denna QR-kod om 
du vill få mer informationmer information

Innan Efter

https://mphiss.se/kontakt/
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Renovering
av hissar
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https://portal-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/webMP_DISTR/CATALOGOS/MODERNIZACION/CATMPMODERNIZACION_SV.pdf

