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Modernisera hissen
och spar på miljön
När en hiss varit i drift i cirka 20-25 år kan den behöva
genomgå en renovering. Det är viktigt för att hissen ska
fortsätta vara säker att använda enligt dagens mått för
säkerhet och för att undvika oplanerade driftstopp. Det
mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet
är att modernisera hissen. Vid en modernisering byts
hissens slitagedelar och förbättringar av säkerheten,
energieffektiviteten och tillgängligheten görs. Vid önskemål förbättras även utseendet. Allt som fortfarande är
i gott skick återanvänds, till exempel hisskorg, motvikt,
gejder och schaktdörrar. Att modernisera hissen är
ingen kompromiss. Tvärtom har man som beställare alla
möjligheter att påverka utseendet på hissen. Oavsett om
man önskar en modernare design eller kanske vill bevara
hissens unika utseende från början av 1900-talet.

Att välja modernisering ger minst 50%
lägre miljöpåverkan jämfört med att riva
ut den gamla hissen och installera en ny.
Den minskade miljöbelastningen motsvarar
lika mycket CO2 som det krävs för att
producera en personbil.
Eftersom så mycket som möjligt återanvänds är
modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva
och installera nytt. En studie som vi tagit fram tillsammans med Chalmers visar att modernisering ger minst
50% lägre miljöpåverkan jämfört med att riva ut den
gamla hissen och installera en ny. Den minskade miljöbelastningen motsvarar lika mycket CO2 som det krävs
för att producera en personbil.
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”Kunden står alltid i centrum för
oss på Motum Blekinge och vi är måna
om att hålla hög kvalitet som standard.”

Är din hiss säker?
Äldre hissar som saknar innerdörr eller har
farliga grindar innebär stora risker för de
som använder hissen.
Barn löper störst risk att drabbas!
Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri
bedömning av statusen på din hiss.

Motum Blekinge erbjuder flexibla
och kundanpassade hisslösningar
av högsta kvalitet med öppna system
som är enkla att underhålla och som inte
binder kunden till en specifik leverantör.
Vi servar, reparerar och moderniserar
hissar från samtliga tillverkare
på marknaden.

En del av den hållbara
hiss- och portkoncernen

