GEN2 AMBIANCE
®

Arte em
movimento

2

Otis Elevator Company

Mais um
ambiente em
seu edifício
Gen2® Ambiance é uma
estética pura, simples e intuitiva.
Iluminação sofisticada e materiais
de qualidade enaltecem o design,
criando mais um espaço no seu
prédio.
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural
Ambiance
Cada edifício é um marco em
uma cidade, uma herança
do tempo. A estética Gen2®
Ambiance permite que
você escolha um design
que enalteça o estilo do seu
projeto e o faça perdurar no
tempo.
Nossas coleções Natural e
Modern oferecem opções
contemporâneas de interiores
clássicos para cabinas de
elevadores.
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Selecione seus acabamentos
Natural
STANDARD
Imitação de madeira e
elementos naturais

ADVANCED
Laminados de madeira e couro

PREMIUM
Laminados premium de madeira
para os painéis laterais e laminados
em cores para o painel de fundo

GEN2 AMBIANCE
®

Nossas opções de design permitem que você escolha o estilo e os materiais
que combinem com o interior do seu prédio. Com muitas possibilidades de
combinações, você poderá adequar o ambiente a qualquer orçamento.

Modern
STANDARD
Imitação de metal e
aço inoxidável

ADVANCED
Laminados e aço inoxidável

PREMIUM
Metais de alta qualidade para os
painéis laterais e laminados em
cores para o painel de fundo
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Natural
Ambiance
Inspirada nos movimentos
arquitetônicos do século XXI, a
coleção Natural Ambiance cria
uma conexão harmoniosa entre o
elevador, halls e o lobby.
Materiais laminados como madeira
e couro são combinados em um
design minimalista. A iluminação
vertical no interior da cabina é
instalada ao longo dos cantos
arredondados. As combinações
de materiais, texturas e iluminação
expressam uma beleza natural.

Painel de operação com iluminação nas laterais
para as versões Advanced e Premium

Cantos e rodapés arredondados

Espelho de altura total

Luz de teto arredondada

Corrimãos arredondados
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Natural Ambiance
ACABAMENTO STANDARD
Painéis laterais

Royal Mahogany

Structured Silver

Walnut Brown

Royal Mahogany

Structured Silver

Walnut Brown

Painéis de fundo

Golden Silver

Coffee

Tetos decorativos

Branco sem
iluminação

Branco com
iluminação

Sem espelho

Largura total

Espelhos

SCANDINAVIAN INSPIRATION
Painéis: Walnut Brown & Coffee
Teto decorativo: branco com iluminação
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural Ambiance
ACABAMENTO ADVANCED
Painéis laterais

Portland Oak

Galicia Oak

Dark Fine Line

Ash

Portland Oak

Galicia Oak

Dark Fine Line

Ash

Largura total

Total (exceto faixa
do corrimão)

Painéis de fundo

Leather

Tetos decorativos

Aço inox escovado
sem iluminação

Aço inox escovado
com iluminação

Sem espelho

Altura total

Espelhos

ART NOUVEAU INSPIRATION
Painéis: Galicia Oak & Leather
Teto decorativo: em aço inox sem iluminação
Espelho: altura total
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Natural Ambiance
ACABAMENTO PREMIUM
Painéis laterais
e de fundo

Raw Walnut

Amber Fine
Bamboo

Dark Oak

Pearl White

Glossy Lauze

Glossy Black

Infinity

Carambola

Sunflower

Aço inox escovado
sem iluminação

Aço inox dourado
sem iluminação

Aço inox escovado
com iluminação

Aço inox dourado
com iluminação

Sem espelho

Altura total

Largura total

Total (exceto faixa
do corrimão)

Painéis de fundo

Tetos decorativos

Espelhos

ART DECO INSPIRATION
Painéis: Dark Oak & Pearl White
Teto decorativo: aço inox escovado com iluminação
Espelho: altura total
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GEN2 AMBIANCE
®

Natural Ambiance
PAINEL DE OPERAÇÃO, CORRIMÃO E RODAPÉ

Advanced

Premium

Aço inox escovado

Aço inox escovado

Aço inox escovado

Aço inox dourado
escovado

Acetinado ou
Sem corrimão

Acetinado ou
Sem corrimão

Acetinado

Dourado acetinado

Sem rodapé

Acetinado ou
Sem rodapé

Acetinado ou
Sem rodapé

Dourado acetinado ou
Sem rodapé

Rodapé com
canto curvo

Corrimão

Painel de
operação

Standard

NM-313

Versões de corrimão e painel de operação disponíveis para atender a NM-313.

FENG SHUI INSPIRATION
Painéis: Portland Oak & Leather
Teto decorativo: aço inox escovado
Espelho: altura total
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Modern
Ambiance
O design clássico é energizado
com materiais modernos para
criar uma experiência de alta
tecnologia. Formas acentuadas
realçam as texturas metálicas e
brilhantes. Elementos decorativos
escuros e anodizados contrastam
com a iluminação vertical. Design
simples, resultados eficientes.

Painel de operação com iluminação nas laterais
nas versões Advanced e Premium

Cantos e rodapés angulados

Espelho de largura total

Iluminação de teto angulada

Corrimãos angulados
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Modern Ambiance
ACABAMENTO STANDARD
Painéis laterais

Golden Silver

Brushed Metal

Linen Silk

Aço inox escovado

Golden Silver

Brushed Metal

Linen Silk

Aço inox escovado

Painéis de fundo

Deep Black

Tetos decorativos

Branco sem
iluminação

Branco com
iluminação

Sem espelho

Largura total

Espelhos

INDUSTRIAL INSPIRATION
Painéis: Brushed Metal & Deep Black
Teto decorativo: branco com iluminação
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Modern Ambiance
ACABAMENTO ADVANCED
Painéis laterais

Golden Brushed
Aluminium

Brushed Aluminium

Linen

Aço inox escovado

Golden Brushed
Aluminium

Brushed Aluminium

Linen

Aço inox escovado

Glossy Black

Silver Arabesque

Aço inox escovado
sem iluminação

Aço inox escovado
com iluminação

Sem espelho

Altura total

Largura total

Total (exceto faixa
do corrimão)

Painéis de fundo

Tetos decorativos

Espelhos

NEW BAROQUE INSPIRATION
Painéis: Golden Brushed Aluminium & Silver Arabesque
Teto decorativo: aço inox escovado sem iluminação
Espelho: largura total
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Modern Ambiance
ACABAMENTO PREMIUM
Painéis laterais
e de fundo

Bronze Fluted

Aço inox escovado

Pearl White

Glossy Lauze

Carambola

Sunflower

Aço inox escovado
sem iluminação

Sem espelho

Painéis de fundo

Glossy Black

Infinity

Aço inox negro
sem iluminação

Aço inox escovado
com iluminação

Aço inox negro
com iluminação

Altura total

Largura total

Total (exceto faixa
do corrimão)

Tetos decorativos

Espelhos

POP ART INSPIRATION
Painel: aço inox escovado & Sunflower
Teto decorativo: aço Inox negro com iluminação
Espelho: largura total
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Modern Ambiance
PAINEL DE OPERAÇÃO, CORRIMÃO E RODAPÉ

Advanced

Premium

Aço inox escovado

Aço inox escovado

Aço inox escovado

Aço inox escovado
cinza escuro

Acetinado ou
Sem corrimão

Acetinado ou
Sem corrimão

Acetinado

Cinza escuro acetinado

Sem rodapé

Acetinado ou
Sem rodapé

Acetinado ou
Sem rodapé

Cinza escuro acetinado
ou Sem rodapé

Canto e rodapé
angulado

Corrimão

Painel de
operação

Standard

NM-313

Versões de corrimão e painel de operação disponíveis para atender a NM-313.

BAUHAUS INSPIRATION
Painel: aço inox & Pearl White
Teto decorativo: aço inox escovado com iluminação
Espelho: largura total
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Botoeiras e Sinalizações
INDICADORES DE POSIÇÃO E DE SENTIDO DE MOVIMENTO DO PAINEL DE OPERAÇÃO
Display TFT multimídia de 10.4” com fundo na cor
preta, azul ou vermelha, com caracteres em branco
e área reservada para exibição de imagens e/ou
vídeos.

Display LCD de 5” com fundo azul ou preto,
caracteres e figuras em branco

Indicador de posição e
movimento CPI 22

Display TFT de 7” com fundo colorido,
caracteres e seta em amarelo.

Nota
As imagens, informações, vídeos e fundos (preto, azul ou vermelho)
da tela podem ser modificados após a entrega do elevador. A
exibição multimídia aceita imagens no formato BMP e vídeos no
formato MPEG1, MPEG2, MPEG4 ou MP4.

LINHA RAISED
BOTOEIRAS DE ANDAR

Botoeira sem indicador de
posição e movimento com
botão iluminado
NM-313

Botoeira com display LCD azul ou preto, com indicador de
posição e movimento na cor branca e botão iluminado

Botoeira com display TFT, com
indicador de posição e movimento
colorido e botão iluminado

NM-313
NM-313

SINALIZAÇÃO DE ANDAR
Indicador de posição e movimento com display LCD
azul ou preto de 5”

Indicador de posição e movimento
com display TFT colorido de 4.2”

Lanterna (vertical)
com gongo. Setas
com iluminação a
LED na cor branca

NM-313
NM-313

NM-313

GEN2 AMBIANCE
®

LINHA FLAT
BOTOEIRAS DE ANDAR

Botoeira sem indicador de
posição e movimento com
botão iluminado
NM-313

Botoeira com indicador de
posição 16 segmentos
Botão com anel iluminado

Botoeira om indicador de sentido
de movimento
Botão com anel iluminado

NM-313

SINALIZAÇÃO DE ANDAR
Indicador de posição 16 segmentos
Instalação: parede

NM-313

Indicador de sentido de movimento ou
lanterna com gongo.
Instalação: parede

NM-313

Indicador de posição 16 segmentos
Instalação: marco da porta

Indicador de sentido de movimento
Instalação: marco da porta

Indicador de posição 16 segmentos
combinado com lanterna e gongo.
Instalação: parede

NM-313

Lanterna com gongo (vertical).
Setas com scroll
Instalação: marco da porta ou parede
NM-313

NM-313

NM-313

As botoeiras indicadas pelo ícone de acessibilidade devem ser utilizadas juntamente com a lanterna com gongo vertical
para atender as exigências da norma NM-313.
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Portas de Andar
PORTA PRIMA

Com marco largo em aço inox escovado
AP-30

Com marco largo e aço pré-pintado
STD

NM-313

Notas:
As configurações acima consideram sinalização
Linha Flat. As combinações adicionais disponíveis:
painéis de porta em aço inox escovado e marcos
em aço pré-pintado (AP-32).

GEN2 AMBIANCE
®

Com marco médio em aço pré-pintado

Com marco médio e aço inox excovado

AP-35

AP-33

Controle Gen2®
Para facilitar a manutenção e permitir um acesso rápido ao
gabinete do controle do elevador, este ficará sobreposto ao
marco da porta ou instalado ao seu lado no último pavimento
(opcionalmente no penúltimo), dependendo do tipo de porta
e marco de andar selecionados.
Nota: Alguns dos itens acima são oferecidos opcionalmente conforme o projeto.
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Portas de Andar
PORTA SLIM

Com marco estreito em aço inox escovado

Com marco estreito em aço pré-pintado

Painel de Porta: AP-10
Marco de Porta: AP-20

Painel de Porta: STD
Marco de Porta: AP-19

NM-313

Notas: As configurações acima consideram sinalização Linha Raised. As combinações adicionais disponíveis: painéis
de porta em aço inox escovado e marcos em aço pré-pintado (AP-34).

CabCreate
Crie muitas opções
de combinações
customizadas.
®

Experimente o CabCreate em www.otis.com.br
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Especificações técnicas
1

PAINÉIS LATERAIS E DE FUNDO
Standard: Placas de revestimento / placa metálica revestida de PVC.
Advanced: Laminados.
Premium: Painéis laminados Premium e aço inoxidável.
Obs: Consulte as combinações possíveis entre painéis laterais e de fundo com o seu
representante de vendas Otis.

2

TETOS DECORATIVOS
Os tetos decorativos são projetados para proporcionar uma manutenção mais fácil
e mais rápida, com iluminação a LED de baixo consumo de energia, com modo de
espera (consultar as tecnologias aplicáveis).

3

PISOS
Constante: Rebaixado em 25mm.
Pisos de cabinas são meramente ilustrativos.

4

PAINEL DE OPERAÇÃO
Iluminação nas laterais a LED com modo de espera somente para as versões
Advanced e Premium.

5

ESPELHOS
Tom natural.

6

CANTOS
Iluminação a LED nas laterais com modo de espera.

Cores e acabamentos podem variar quando representadas em imagens digitais ou impressas.
CabCreate™ é utilizado apenas para fins ilustrativos. As cores e acabamentos poderão variar com
relação às imagens digitais.
Para obter uma descrição e fidelidade máxima da cor, consulte o seu consultor de vendas Otis.

34

Baseada em um legado de inovação,
a Otis inventou o mecanismo de
segurança do elevador em 1852, dando
origem à cidade moderna e mudando
para sempre a forma como as pessoas
se conectam e se movem em um mundo
mais alto, mais rápido e mais inteligente.
Hoje, somos a empresa líder mundial
em fabricação, instalação e serviço de
elevadores e escadas rolantes. Nossos
equipamentos podem ser encontrados
em muitos dos edifícios mais
reconhecidos do mundo, bem como
nos centros comerciais e de transportes
mais movimentados - estamos em todos
os lugares onde as pessoas estão em
movimento. Com um portfolio global
de manutenção de mais de 2 milhões
de elevadores e escadas rolantes,
aproximadamente 2 bilhões de pessoas
são transportadas por nossos produtos
todos os dias. Sediada em Connecticut,
EUA, a Otis tem 68.000 funcionários,
incluindo 40.000 profissionais de campo,
todos comprometidos em atender
às diversas necessidades de nossos
clientes e passageiros em mais de 200
países e territórios em todo o mundo.
Para mais informações, visite www.otis.
com e siga-nos no LinkedIn, Instagram,
Facebook e Twitter @OtisElevatorCo.
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