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Co modernizować?
MP zajmuje się projektowaniem i produkcją szerokiej 

gamy komponentów wykorzystywanych w branży 
dźwigowej. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu 

w tym sektorze jesteśmy w stanie zaproponować 
najbardziej optymalny program modernizacji Twego 

dźwigu. 

WCIĄGARKA 

   BEZPIECZEŃSTWO
 POPRAWA KOMFORTU

 ZUŻYCIE ENERGII (Środowisko) 
 HAŁAS
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KABINA 

PRZESTRZEŃ
DESIGN
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DRZWI KABINOWE I SZYBOWE
 BEZPIECZEŃSTWO

 POPRAWA KOMFORTU(Drzwi automatyczne) 
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APARATURA STEROWA SMARTLIFT 

( TECHNOLOGIA AND  ZUŻYCIE ENERGII) 

 NIEZAWODNOŚĆ

ü Prewencyjne wykrywanie awarii 
 DOSTĘPNOŚĆ
 FUNKCJONALNOŚĆ
ü Uniwersalna adaptacja 
ü Panele dyspozycji z alfabetem Braille 
ü Wyświetlacze z sygnalizacją świetlną i 

dźwiękową 
ü Syntezator mowy
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ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DOSTOSOWUJĄCE 
DO NORMY EN 81/20-50 
ü Przewody
ü Chwytacze
ü Ogranicznik prędkości
ü Dwustronna komunikacja 
ü Kurtyny świetlne
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Modernizacja Dźwigów  mplifts.pl mplifts.pl Modernizacja Dźwigów

Zajmujemy się produkcją, montażem i konserwacją dźwigów, 
schodów i chodników ruchomych – czyli wszelkich rozwiązań do 
transport osób I towarów w każdego rodzaju obiektach. 

Misją naszej firmy jest poprawa mobilności, zadowolenia i 
poziomu życia.

Jako organizacja przestrzegamy naszych wartości oraz 
stosujemy je w każdym obszarze naszej aktywności:

ü	Bliskość.
ü Rzetelność.
ü	Bezpieczeństwo.
ü	Innowacje.
ü	Doskonałość.

Likwidujemy bariery i rozwiązujemy problemy związane z 
mobilnością w budynkach. 

Od 2009 roku jesteśmy częścią MP:

ü Międzynarodowa firma.
ü Siedziba w Sevilli.
ü 30 lat doświadczenia z całego świata.
ü Partnerzy biznesowi, klienci w ponad 100 krajach na 5 

kontynentach.
ü Ponad 120 000 zainstalowanych dźwigów.
ü Ponad 10 milionów zadowolonych użytkowników dziennie.

Modernizacja ma 
sens

Ekologiczne windy

Wydłuż czas eksploatacji windy i popraw 
jej działanie. Po prostu razem z nami 
dostosuj ją do obowiązujących przepisów, 
wykorzystuj zdobycze technologii i 
kontroluj jej stan zużycia. 

Eksperci MP dzięki swojej wiedzy i 
doświadczeniu sprawią, że Państwa 
urządzenie zostanie zmodernizowane 
szybko, niedrogo i w wygodny sposób dla 
użytkowników. 

Dostosujemy się do Twoich potrzeb ui 
zaoferujemy rozwiązanie szyte na miarę.

W przypadku kiedy dotychczasowa 
technologia jest przestarzała a naprawy 
stają się coraz bardzie kosztowne, MP 
Prolift proponuje specjalnie dobrane 
pakiety modernizacyjne, które stanowią 
ekonomicznie uzasadnioną alternatywę do 
zakupu części zamiennych. 

Dzięki pakietom Klient może dogodnie 
wybierać i modyfikować istotne dla 
niego elementy, aspekty techniczne czy 
estetyczne i mieć pewność że całość 
będzie działała na najwyższym poziomie. 

Każdy z Pakietów zawiera wszystkie 
elementy niezbędne do modernizacji 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami.

 
Nasze rozwiązania zawierają 
najnowocześniejsze osiągniecia 
technologiczne pozwalające na znaczną 
redukcję zużycia energii i zmniejszenia 
wpływu na środowisko naturalne. 
Oferujemy również przeprowadzenie 
analizy wydajności energetycznej zgodnej 
ze standardami VDI, BREEAM czy LEED.

Serwis oparty o bliskość

BEZPIECZEŃSTWO

SZYBKOŚĆ REAKCJI

DEDYKOWANY OPIEKUN

TERMINOWOŚĆ 

Czujemy radość dostarczając naszym 
klientom najlepszy możliwy serwis w 
oparciu o BLISKOŚĆ i oferując szeroką 
gamę NIEZAWODNYCH produktów.  

Co daje modernizacja? 

BEZPIECZEŃSTWO 
Ogranicza do minimum ewentualne ryzyka 
i dostosowuje Twoją windę lub schody 
ruchome do nowych przepisów. 

POPRAWA KOMFORTU
Poprawa jakości jazdy – większa precyzja 
zatrzymania oraz usunięcie wibracji i hałasów. 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zmnie-
jsza się zużycie energii. 

WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ
Ograniczenie liczby awarii, a co za tym idzie 
poprawa działania dźwigu.

REDUKCJA BARIER
Dzięki możliwości uzyskania większej kabiny 
budynek staje się przyjazny dla osób w 
podeszłym wieku. 

NOWOCZESNA ESTETYKA
Odświeżenie designu kabiny, drzwi czy 
przycisków. 

Dostosujemy się do Twoich wymagań i zaoferujemy 
rozwiązanie szyte na miarę


