Wie zijn we?
Möhringer is een ambitieuze liftenfirma die zich van andere firma’s onderscheidt door de speciale liftinstallaties die in eigen
beheer worden ontworpen, geproduceerd en gemonteerd. Bij het ontwikkelen van onze producten gaan we altijd uit van de
wensen van de klant. Vanuit onze kennis en ervaring dragen wij vervolgens zorg voor een innovatief, op maat gemaakt product
dat betrouwbaar is en een totaal oplossing biedt. Daarnaast voorziet Möhringer in het onderhoud van uw lift en, indien noodzakelijk,
repareren of moderniseren wij de installatie(s). Op deze manier nemen we u zoveel mogelijk zorg uit handen en garanderen wij u de
hoogste kwaliteit.
Möhringer staat garant voor betrouwbare liften met een minimale storingsfrequentie, lage onderhoudskosten en lange levensduur. Maar ook voor een klantgerichte, probleemoplossende aanpak. In samenspraak met de klant wordt bepaald welk type lift
en het daarbij behorende onderhoud het beste past bij het gebruiksprofiel.
Wij zijn er trots op dat wij al bijna honderd jaar in staat zijn om maatwerk te bieden. Of het nu gaat om specifieke wensen op het
gebied van liftinstallaties of om service vraagstukken, Möhringer heeft voor elk transportprobleem een passende oplossing.

Veiligheid en betrouwbaarheid.
Dagelijks verplaatsen duizenden mensen zich per lift. De lift is als transportmiddel niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Het is dan ook belangrijk dat de lift betrouwbaar is, altijd werkt en de veiligheid van de gebruiker garandeert. De keuze voor
kwalitatief hoogstaande componenten en goed onderhoud bepalen in grote mate de betrouwbaarheid én de veiligheid van de lift.
Möhringer adviseert u over en voorziet u van optimale techniek en onderhoud van uw nieuwe of reeds bestaande liftinstallatie(s).
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Onze producten en diensten
Persoonsliften
Liften voor nieuwe woongebouwen
De verschillende productlijnen van Möhringer zijn toepasbaar in
alle segmenten van de woningbouw. De mogelijkheden lopen uiteen
van vrij op de markt verkrijgbare, custom-made toepassingen tot
modulaire, gestandaardiseerde oplossingen.
Liften voor renovatieprojecten
Bij de renovatie van bestaande gebouwen kom je vaak voor onverwachte situaties of verrassingen te staan. Meestal zijn dit situaties
waarin verder moet worden gekeken dan de bestaande, standaard
oplossingen. Möhringer is specialist op het gebied van maatwerkoplossingen en kan voor bijna iedere situatie een passende installatie
produceren. Onze specialisten passen de installatie volledig aan aan
uw specifieke wensen en aan de eisen die de nieuwe situatie aan de
lift stelt.
Naast de verschillende maatwerk oplossingen die Möhringer aanbiedt, heeft Möhringer ook een standaard oplossing. Dit modulaire
liftsysteem past perfect in de bestaande liftschacht. Bovendien zijn
de bouwkundige aanpassingen nihil door toepassing van een uiterst
flexibel deursysteem. Dankzij het modulaire systeem kan de lift sneller geïnstalleerd worden dan mogelijk is met traditionele liftvervangingsproducten.
Liften voor kantoren
Uw lift is het visitekaartje van uw bedrijf en biedt vele mogelijkheden om een goede eerste indruk te maken. Möhringer beschikt
over meerdere producten die geschikt zijn voor de volle breedte
van de kantorenmarkt. De standaard liftinstallatie is zeer geschikt
voor kleine commerciële gebouwen maar ook zeer speciale glazen
liftinstallaties of andere op maat gemaakte liften behoren tot de
mogelijkheden. Er zijn inmiddels verschillende in het oog springende installaties van ons te vinden in toonaangevende kantoren
door heel Nederland.
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Liften voor ziekenhuizen
Möhringer is van oudsher specialist op het gebied van mobiliteit in
de zorgsector. Veel ziekenhuizen maken gebruik van onze speciale
liftinstallaties die het mogelijk maken om naast de patiënt, zijn bed
en zijn begeleiding ook apparatuur veilig mee te vervoeren. Binnen
een ziekenhuis is het van het grootste belang dat alle logistieke
stromingen perfect op elkaar aansluiten. Dankzij onze jarenlange
ervaring garanderen we dat onze liften volledig kunnen worden
geïntegreerd in het complexe logistieke systeem dat ziekenhuizen
kennen. Middels speciaal ontwikkelde besturingssystemen worden
verschillende stromen van bezoekers, patiënten en personeel van
elkaar gescheiden. Hierdoor ontstaat er een optimale en effectieve
beschikbaarheid van de liftinstallaties en worden levensgevaarlijke
situaties voorkomen.
Liften in openbare ruimtes
Möhringer is een partner van ProRail; die verantwoordelijk is voor
het spoorwegnet in Nederland. Hierdoor maken dagelijks duizenden reizigers gebruik van onze liften op de stations. Kenmerkend
voor liften in dit soort openbare ruimtes is de zeer hoge vandalismebestendigheid. Deze volledig openbare buitentoepassingen
zijn zeer degelijk en onderhoudsintensief. Veiligheid speelt een
belangrijke rol. Om deze redenen zijn deze installaties voor een
periode van 25 jaar standaard voorzien van een prestatie-onderhoudsovereenkomst.

Goederenliften

Modernisering

Goederenliften moeten vaak beschikken over zeer specifieke
eigenschappen. Zo moeten ze bijvoorbeeld bestand zijn tegen
verschillende weersomstandigheden, ze moeten geschikt zijn voor
het vervoeren van grote en zware lasten of moeten ze beschikken
over verschillende toegangsmogelijkheden. Möhringer levert
maatwerkoplossingen die aangepast kunnen worden aan iedere
situatie en waarbij veiligheid, duurzaamheid en degelijkheid van
de lift centraal staan. We produceren goederenliften die kleine
tot zeer grote lasten kunnen vervoeren. Ook levert Möhringer
autoliften.

Möhringer is sterk in complexe moderniseringen. We kunnen voor
bijna iedere denkbare situatie een passende oplossing creëren. Om
goed maatwerk te kunnen leveren schouwen we eerst de bestaande
installatie, de huidige situatie en brengen we de wensen van de
klant in kaart. Vervolgens komen wij met een passend advies. Dit
advies kan betrekking hebben op verbetering van de veiligheid
en betrouwbaarheid van de lift, maar ook op het design, het
energieverbruik en duurzaamheid. Naast het advies produceren we
zelf de maatwerkinstallaties, installeren we de lift en garanderen we
een grote betrouwbaarheid dankzij een goede service.

Renovatie

Net als bij onze nieuwe liften, maken wij bij de modernisering van
liften gebruik van hoogwaardige, vrij op de markt verkrijgbare
componenten. Hierdoor heeft u na onze werkzaamheden een lift die
weer jaren probleemloos functioneert.

Een van de trends die Möhringer op het moment signaleert is
een verschuiving die plaatsvindt van de nieuwbouw- naar de
renovatiemarkt. Binnen Möhringer is er een aparte afdeling die zich
met moderniseringsvraagstukken bezighoudt.
Welke redenen zijn er om te renoveren?
• De waarde van het vastgoed te behouden
• De nieuwe lift te upgraden naar het huidige veiligheidsniveau
• Verlagen van het energieverbruik door nieuwe innovaties op
het gebied van energiezuinige aandrijvingen
• Het vermijden van de regelmatige reparaties aan verouderde liften

Service
Veiligheid en een optimale beschikbaarheid van liftinstallaties zijn
in de meeste sectoren van groot belang. Onze specifieke kennis
en ervaring binnen al deze sectoren maakt dat wij kunnen voldoen
aan de strenge eisen van prestatiecontracten in bijvoorbeeld de
zorg-, woon- en zakelijke sector. Een goede serviceverlening is voor
ons standaard. Voor een goede serviceverlening is onderhoud op
regelmatige basis erg belangrijk. Möhringer voert daarom alleen
volledige servicebeurten uit.
Een ander belangrijk onderdeel van onze service is het Meerjaren
Onderhoudsplan (MJOP). Om te voorkomen dat u onverwachts voor
uitgaven komt te staan maken wij voor iedere installatie een MJOP.
We brengen de conditie en de technische staat van de liftinstallatie
in kaart en combineren dit met de gebruiksintensiteit van de lift. Met
deze kennis kunnen wij een reëel beeld geven van de te verwachten
kosten voor preventieve vervangingen aan de liftinstallatie in de
komende jaren. Dit maakt het voor u mogelijk om de geplande
vervangingen in de betreffende jaren te budgetteren zodat u niet
voor grote verrassingen komt te staan.
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Voor meer informatie over Möhringer,
onze producten en diensten:
www.mohringer.nl
Möhringer Liften b.v.
Postadres:		
Postbus 545
		
2003 RM Haarlem
Bezoekadres:
Izaäk Enschedéweg 42-44
		
2031 CS Haarlem
Tel:		
023 51 73 300
E-mail:		
info@mohringer.nl

