Presentació
Ascensors Ebyp, SA

PUJA AMB NOSALTRES!
EMPRESA:
Fundada l’any 1985
Muntatge, manteniment, reparació i reforma de tot tipus
d’ascensors,
plataformes,
pujaescales,
muntacotxes,
muntaplats,…
Especialistes en ascensors a mida: tant per les dimensions del
recinte, com pels acabats de cabina, com per les
especificacions de la maniobra
Posada al dia de l’ascensor, adaptant-lo a les normatives
vigents, per augmentar-ne el confort i la seguretat, millorantne també l’estètica, restaurant fins i tot cabines antigues de
fusta amb valor patrimonial
Disposem de la ISO9001:2008 i de l’annex XIII mòdul H del RD
1314/1997, que ens permet dissenyar i muntar ascensors
segons les necessitats dels nostres clients.

Equip directiu i caps de departament

PUJA AMB NOSALTRES!
CLIENTS
Aquests són alguns dels nostres clients:
• Ajuntaments: (Matadepera, Viladecavalls, Castelldefels,
Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Gavà)
•Comerços i botigues importants de Barcelona
(Passeig de Gràcia, Portal de l’Àngel,...)
•Fundacions Privades
•Escoles
•Universitats
•Residències
•Hospitals
•Centres d’Atenció Primària
•Empreses
•Cases de colònies
•Restaurants
•Cinemes

Façana de la seu actual d’Ascensors Ebyp, S.A.

PUJA AMB NOSALTRES!
CONSTANTS MILLORES TECNOLÒGIQUES:
Millora de l’eficiència energètica dels ascensors.
Millora del rendiment del buc de l’ascensor: aconseguir més
superfície útil de cabina en un recinte més petit.
Telemanteniment en els ascensors: comunicació dels
ascensors amb la nostra empresa, detectant les avaries
abans que el client permetent solucionar-la des de la central
o enviar un operari el més aviat possible. Garantint així la
màxima eficàcia.
Sistema regeneratiu i plaques solars: Es tracta d’un ascensor
monofàsic que funciona amb un sistema regeneratiu
d'energia i plaques solars, que permet estalviar molta energia
i evitar la despesa que suposa contractar potència trifàsica o
instal·lar bateries. És una molt bona solució per cases
unifamiliars o comunitats que necessiten ascensors petits.

Ascensor panoràmic

Plataforma munta-cotxes

PUJA AMB NOSALTRES!
MANTENIMENT:
Serveis
Els nostres serveis estan basats en la qualitat i en l’atenció als
nostres clients, el nostre principal valor. Alguns dels serveis
que oferim són:

•Cap de setmana i festius
•Avaries
•Avaries 24 hores
•Rescata persones 24 hores
•Línia bidireccional: tarifa plana que inclou totes les trucades
que es fan des de l’ascensor.
•72 hores: gestió de trucades cada 3 dies per complir amb la
normativa EN 81-28

Modalitats de contracte
Oferim diferents contractes de manteniment, per tal que el
client pugui decidir en qualsevol moment, quina modalitat
s’adapta millor a les seves circumstàncies.
Disposem des dels serveis de manteniment més bàsics fins els
més complerts, on els nostres clients no s’han de preocupar
de res.
A més, oferim serveis de contractes de manteniment a la
carta, segons els requisits i les necessitats dels nostres clients.

NO DUBTIS A CONSULTAR-NOS QUINA ÉS
LA MILLOR OPCIÓ PER LES TEVES
NECESSITATS!

PUJA AMB NOSALTRES!
ALTRES:
L’ascensor és un dels medis de transport més econòmic del
mercat. El cost per veí del manteniment de l’ascensor és molt
reduït.
Fent un bon servei de manteniment preventiu, el client es
beneficia, ja que obté un millor servei, menys molèsties,
menys avaries. Periòdicament realitzem inspeccions internes
per comprovar l’estat dels nostres ascensors .
Amb les inspeccions dels Organismes de Control, es pretén
posar al dia el parc d’ascensors existents, per millorar-ne
principalment la seguretat.
Disposem de diferents productes per facilitar la vida a
persones amb mobilitat reduïda.

Diferents models de
plataformes per a
persones amb
mobilitat reduïda

PUJA AMB NOSALTRES!
LLOC WEB:

El nostre lloc web està pensat pels nostres clients:
•Amb tota la informació necessària
•Més fàcil de fer servir
•Detalls dels nostres serveis
•Gran ventall de solucions
•Blog d’Ascensors del món

www.ebyp.com
Segueix-nos també al FACEBOOK
www.facebook.es/AscensorsEbyp

Ascensors EBYP, S.A.
Esla, 25
08223 Terrassa
BARCELONA
Tel. 937.362.760
info@ebyp.com
www.ebyp.com

