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Ascensoristes amb més de
35 anys d'experiència
Som una empresa nacional amb més de 35 anys
dedicats al muntatge de tot tipus d'ascensors,
plataformes, muntacotxes, muntaplats,
salvaescales... al mantenimient dels mateixos i a la
seva modernització i reparació.

Muntatge
Mantenimient
Modernitzacions

Servei, qualitat i
innovació
Oferim productes i serveis de qualitat, per això mirem cap
al futur i invertim en R+D per a trobar noves solucions i
tecnologia per a millorar contínuament el nostre servei.

ASCENSORS A MIDA

Muntatge

Tant per les dimensions del recinte, per les
especificacions tècniques o per la
personalització dels acabats de la cabina.

CERTIFICATS DE QUALITAT
Disposem de l'ISO 9001:2015 i del certificat del
sistema d'assegurament de la qualitat
directiva 2014/33/UE el que ens permet
dissenyar i muntar els nostres ascensors

segons les necessitats de cadascun dels
nostres clients complint amb les normes
harmonitzades UNE ES 81-20: 2017 i
UNE ES 81-50: 2017.

EXPERIÈNCIA
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Hem muntat més de 4000 ascensors en
territori nacional.
IES Terrassa

ACCESSIBILITAT
Oferim diferents solucions especialment indicades per a persones amb mobilitat reduïda per a
salvar desnivells tant en habitatges unifamiliars com edificis residencials i comercials.

Cadira salvaescales
Es desplacen seguint la trajectòria de
l'escala mitjançant un carril. Es poden
instal·lar tant per dins com per fora de
l'escala. Les escales poden ser rectes,
corbes i amb canvis d'inclinació. Una
vegada s'ha utilitzat queda plegada en
un dels extrems per a no ocupar espai.

MUNTATGE

MUNTATGE

ACCESSIBILITAT

Plataforma salvaescales
Són ideals per a que una persona
en cadira de rodes pugui pujar o
baixar escales sense aixecar-se de
la cadira, el que permet gaudir
d'un nivell molt alt
d'autosuficiència a qualsevol
persona amb mobilitat reduïda.
Trobem dos tipus de plataformes
salvaescales: les inclinades i les
verticals.

Inclinada

Es desplaça per l'escala seguint la seva
trajectòria. Es pot muntar tant en
escales rectes com en corbes i amb
diferents graus d'inclinació.
És necessari que l'escala tingui una
amplària suficient perquè pugui passar
la plataforma. Una vegada s'ha utilitzat,
es queda en un dels extrems per
permetre l'ús corrent de l'escala.
Vertical

Aquestes plataformes pugen
verticalment la mateixa altura que puja
una escala. Aquest sistema, a diferència
de la plataforma inclinada, permet l’ús
simultani de l’escala i la plataforma. Per
contra però, es necessita un espai extra
per a poder instal·lar-la.
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MUNTACÀRREGUES
Són ascensors especialment destinats al transport de càrrega. Dins d'aquest segment trobem un
ventall molt ampli d'ascensors, des de petits muntaplats per a pujar una càrrega de 80 kg fins a
grans muntacàrregues de 5 tones.

Casos especials
Muntaplats

Muntacamilles

Petits muntacàrregues destinats
especialment al transport de menjar.
Habitualment els trobem en edificis
dedicats a la restauració i residències. No
permeten el transport de persones.

Especialment destinats al transport de
persones en camilla. Cabines allargades, alt
nivell de confort amb parades i arrencades
molt suaus.

Muntacotxes
Estan dissenyats especialment per a aquest
ús, ja que la botonera es col·loca a l'altura de
la finestreta del conductor, hi ha doble
botonera en cas de tenir doble accés, poden
tenir extractor de fums, semàfors.

Muntacotxes a Olrait Terrassa

MUNTATGE

ASCENSORS
Destinats a cases particulars, edificis plurifamiliars,
comercials i públics. Disposem de diferents models
per adequar-nos a cada cas.

Home Lift
ideal per a cases unifamiliars, destaca per la seva
fàcil instal·lació, un cost més econòmic i el baix
manteniment que requereix.

Monofàsic
Ascensor recomanat per a cases unifamiliars o
edificis de fins a 5 plantes. No necessita corrent
trifàsic el que permet instal·lar-lo en qualsevol
edifici amb una instal·lació elèctrica convencional.
Ascensor silenciós amb un consum energètic molt
baix.
Asencor elèctric a Viladecans

MUNTATGE

Elèctric
Ascensor destinat a edificis plurifamiliars o
de pública concurrència fins a X plantes
d'altura. El nostre ascensor Gearless no
necessita sala de màquines i te un consum
inferior als ascensors amb reductors
tradicionals alhora que ofereix un menor
nivell sonor i un menor impacte ecològic.

Ascensor panoràmic a Empuriabrava

Personalització
Estem especialitzats en la personalització
d'ascensors per a projectes específics.
Creiem en el valor de l'arquitectura i
entenem l'ascensor com una peça que
forma part del conjunt global de l'edifici i
la configuració del seu espai.
El nostre equip treballarà per a aconseguir
qualsevol disseny desitjat fent un estudi
des de diferents punts de vista tant tècnics
com de disseny o legislatius.

Ascensor a la botiga d'Agatha Ruiz de la Prada

02 Manteniment

Preventiu, predictiu i correctiu
Oferim un manteniment complet per anticipar-nos a les
avaries i minimitzar-les.
Ascensor a una botiga de General Optica

MANTENIMENT
Portem el manteniment de més de 4.000 ascensors per tot Catalunya. Disposem de diverses modalitats de
manteniment segons les preferències de cada client. Tots els nostres contractes de manteniment inclouen:
Manteniment preventiu mensual o trimestral per
part dels nostres tècnics :
Control de tots els elements de seguretat,
comprovació i ajustos necessaris per al
bon funcionament del aparell elevador, lubricació i
greixatge dels elements que ho necessitin i neteja
del fossat i sostre de cabina.
Atendre durant la jornada i dies laborables les
averies que es produeixin a l'aparell.
Rescat de persones 24 h al dia
Telemanteniment (ascensors que ho permetin).
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MODALITATS
Disposem de quatre modalitats de manteniment per a adaptar-nos a les
necessitats de cada ascensor i client.

STA NDARD
Atenció avisos
Manteniment preventiu
Reparacions i desplaçaments
Assistència inspeccions tècniques
Peces i recanvis
Descompte grans reparacions
Avaries festius
Avaries 24 hores
Rescat 24 hores
Telealarma
Línia telefònica

PL U S

inclòs

BIG PLU S

No inclòs

Opcional

EC O L IF T

MANTENIMENT

Reparacions incloses en els contractes de
manteniment
*PLUS I BIG PLUS

Interruptor general, relés, contactors, contactes auxiliars,
rectificadors de corrent, fusibles, díodes, bobines de fre,
sabates de fre, contactes elèctrics, polsadors, timbre
d'alarma, bobina lleva, llums indicadors, tubs LED,
reactàncies. guiadors de cabina i de contrapès.
*BIG PLUS

Cables de suspensió, xassís de cabina, xassís de
contrapès, fre, regulador de velocitat. bobines i politges
del grup tractor.

MANTENIMENT

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Festius
Venim a solucionar les avaries els 365 dies
de l'any en horari laboral, inclosos caps de
setmana i festius.

Avaries 24h
Servei d'avaries 24 hores al dia els 365 dies
de l'any. Ideal per aquells casos on
l'ascensor és una eina indispensable
(hospitals, residències...).

MANTENIMENT

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Línia telefònica
Contractant aquest servei instal·lem un
aparell GSM a l'ascensor de forma que
no s'ha de preocupar de contractar la
línia telefònica ni del cost d'aquesta.

El servei té un preu fix mensual i inclou:
- Línia telefònica (SIM).
- Trucades automàtiques cada 72 hores per
a comprovar el funcionament de la línia.
- Totes les trucades d'emergència
realitzades des de l'ascensor.
- Aparell GSM amb garantia per a tota la
vida.

Modernitzacions
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MILLOREM L'ESTÈTICA
Actualitzem el seu ascensor a les noves
necessitats estètiques i de confort.

ENS ADAPTEM A
NORMATIVA
Adaptem el seu aparell elevador a les
normatives vigents, per a augmentar el
seu confort i seguretat

CONSERVEM EL VALOR
PATRIMONIAL
Restaurem i actualitzem cabines antigues
conservant el seu especial valor antic i
patrimonial.
Cabina restaurada Via Laietana (BCN)

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
Equipem els nostres ascensors amb l'última tecnologia
per a aconseguir ascensors amb la màxima eficiència
energètica i mínim impacte ecològic.

Energia solar
Treballem per a integrar les energies d'origen més
sostenible en els nostres ascensors. Entre elles destaca un
sistema amb panells solars que ens permet aconseguir
un ascensor pràcticament autònom energèticament.

Il·luminació
Els nostres ascensors conten amb il·luminació LED d'alta
eficiència energètica i amb sistemes d'autoapagat per a
reduir el consum energètic.

MODERNITZACIONS

Sistema de regeneració
d'energia
El nostre sistema de regeneració d'energia
permet reaprofitar l'energia que es genera quan
l'ascensor puja buit o baixa ple. Aquesta energia
s'emmagatzema a unes bateries que
posteriorment alimenten el motor de l'ascensor,
el que ens permet reduir en gran mesura la
demanda energètica i incrementar així
l'eficiència i la sostenibilitat.

Puja amb nosaltres!

937 362 760

www.ebyp.com

info@ebyp.com

