Modernização de Elevadores
Valorizando o seu edifício

Com o passar dos anos, muitos elevadores mesmo que submetidos às
manutenções preventivas e corretivas frequentes precisam renovar sua
estética e tecnologia. A modernização torna o elevador seguro, eficiente e mais
atrativo. Como resultado o edifício ganha uma imagem mais moderna e
valorizada, além da melhoria da performance e confiabilidade do equipamento.

Benefícios da modernização
Design moderno e sofisticado;
Redução de até 40% no consumo
de energia;
Viagem mais eficiente, segura e confortável;
Portas com abertura e fechamento suaves;
Precisão no nivelamento de andar;
Redução de ruídos;
Maior valor agregado para o imóvel.

Modernização Estética
Inovando na beleza e na qualidade
dos produtos
A estética Otis oferece diversas combinações permitindo uma
harmoniosa integração do seu projeto com seu elevador. A
elegância aliada à funcionalidade destacam o que há de mais
sofisticado em estética.

Painéis de operação
Os painéis de operação da Otis trazem um toque de
elegância e refinamento aliado à tecnologia de acionamento.

Portas de pavimento
Novas portas de andar trazem aos halls um design moderno,
além de proporcionar maior segurança e funcionalidade.
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Desempenho de alta qualidade
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Garantir a sua segurança, e exceder
as
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Fornecemos modernos dispositivos de segurança que contribuem decisivamente
para que as viagens ocorram tranquilamente.
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