


Ανελκυστήρες από το 1973

Σχεδόν 50 χρόνια, δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία στο χώρο της εγκατάστασης, 
επισκευής, εκσυγχρονισμού και συντήρησης παντός τύπου ανελκυστήρων, συστημάτων ΑμεΑ και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Έχουμε πάντα ως γνώμονα, τον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής, την τεχνολογική εξέλιξη και την πιστοποιημένη ασφάλεια.

Επενδύοντας σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εδρεύουμε σε σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο, επανδρωμένο με το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό.
Στο σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο, θα δείτε εγκατεστημένους όλους τους τύπους ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Μέσα από μία ευρεία γκάμα επιλογών, μπορείτε να επιλέξετε το σχέδιο και την επένδυση, που ταιριάζει στην αισθητική και τις ανάγκες σας.

Η εταιρεία MAVRIDIS LIFT κατέχει σήμερα σημαντική θέση στον κλάδο των ανελκυστήρων και εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 3.000 κτίρια.
Με έδρα το Πέραμα, παρέχει εγκαταστάσεις, επισκευές, εκσυγχρονισμούς και συντηρήσεις ασανσέρ, σε όλη την Αττική

και τους όμορους νομούς, καθώς και μεγάλα project στο σύνολο της χώρας.



Όποια και αν είναι η ανάγκη σας, η 
MAVRIDIS LIFT εγγυάται για την 

προσεκτική μελέτη, τον λεπτομερή 
σχεδιασμό της τεχνικής λύσης που 

απαιτείται για το έργο σας, σεβόμενη 
διαρκώς την επένδυσή σας και την αξία 

της ασφαλούς μετακίνησής σας.









Στη MAVRIDIS LIFT δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή 
κίνησή σας και στην παροχή λύσεων

σε κάθε πιθανό πρόβλημα, γι'αυτό δημιουργήσαμε
την υπηρεσία 24ωρης Εξυπηρέτησης!

Με ένα τηλέφωνο, όποτε το χρειαστείτε, όλο το χρόνο, μιλάτε 
απευθείας με εξειδικευμένο τεχνικό μας

και θα είναι κοντά σας έγκαιρα για να σας παρέχει τη λύση!





Η συσκευή talk2lift®, αποτελεί το πρώτο σύστημα φωνητικού ελέγχου ανελκυστήρα παγκοσμίως!

Το talk2lift® εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε πίνακα ανελκυστήρα, είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρει τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

H ανέπαφη λειτουργία του talk2lift προσφέρει πολλαπλά οφέλη καθώς η αποφυγή πατήματος κουμπιών μεγιστοποιεί 
τα επίπεδα πρόληψης και ασφάλειας μέσα στον ανελκυστήρα, εξοικονομεί χρόνο ενώ το χαρακτηριστικό της φωνητικής 

εντολής αποτελεί την ιδανική λύση για άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα.

Η MAVRIDIS LIFT με αίσθημα ευθύνης φέρνει πρώτη στην αγορά το πρωτοποριακό αυτό σύστημα φωνητικής 
εντολής, για την ασφάλεια και την προφύλαξη της υγείας των πελατών της.





ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στον άνετο & πρωτοποριακό χώρο μας, στις βιοκλιματικές εγκαταστάσεις της MAVRIDIS LIFT
θα βρείτε εγκατεστημένους και σε χρήση όλους τους τύπους ανελκυστήρων

και ανυψωτικών μηχανημάτων. 



ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ

Έτοιμες επιλογές με κορυφαίο design
αλλά και εξειδικευμένες λύσεις

με βάση τις ανάγκες σας.

επιλέξτε μέσα από μια μεγάλη
ποικιλία σχεδίων θαλάμου,

υλικών και χρωμάτων,
για να συνθέσετε

τον θάλαμο της αρεσκείας σας. 



ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ

Πόρτες αυτόματες, ημιαυτόματες,
αναδιπλούμενες,

συρόμενες πόρτες θαλάμων, μοντέρνες ή κλασικές.

Όλες κατασκευασμένες για να έχουν
ανθεκτικότητα και διαχρονική αισθητική!



ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ
ΜΕ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Κομβιοδόχοι με αντοχή στη συχνή χρήση, σε μεγάλη γκάμα επιλογών 
για να συνδυάζονται εύκολα με πληθώρα θυρών και θαλάμων.

Κατασκευασμένοι με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, για τη δική σας 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια!
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