JSME SVĚTOVOU JEDNIČKOU V OBLASTI VÝROBY A ÚDRŽBY VÝTAHŮ, ESKALÁTORŮ
A POHYBLIVÝCH CHODNÍKŮ.
Slavíme 165 let existence a stále se díváme do budoucnosti. Na trh přinášíme novou generaci produktů a služeb, které
jsou chytřejší, efektivnější, bohatší na data a propojenější. Naši společnost založil podnikatel, jehož vynález změnil
způsob práce a života. Otis se mění, aby splnil nové potřeby svých zákazníků v digitálním věku.

12,3 miliardy $

2 miliony jednotek

~2 miliardy

68 tisíc

33 tisíc

~1 tisíc

čisté tržby za rok 2017

zaměstnanců

naše servisní portfolio

servisních techniků

počet přepravených
osob denně
poboček

POVĚST POSTAVENÁ NA ZKUŠENOSTECH A DŮVĚŘE

OCEANWIDE CENTER
Oceanwide Center, nejnovější
dominanta San Francisca, jejíž
dokončení je plánováno na rok
2021, bude využívat náš řídicí systém
CompassPlus® a špičkové výtahy Otis®.

LOTTE WORLD TOWER
Cílem developerů mrakodrapu
Lotte World Tower v Soulu bylo dát
jihokorejskému hlavnímu městu novou
dominantu. Budova byla otevřena
v roce 2017 a je vybavena 30 výtahy
a 19 eskalátory Otis®.

LETIŠTĚ ŠANGHAJ PUDONG
Mezinárodní letiště Šanghaj Pudong,
které již dnes patří mezi nejrušnější
vzdušné přístavy v Číně, se již brzy
rozšíří o nový terminál a další dvě
vzletové a přistávací dráhy. Přepravu
v novém terminálu zajistí 279 eskalátorů
a pohyblivých chodníků Otis®.
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Naše výrobky a služby
VÝTAHY SKYRISE & SKYBUILD
SkyRise®, náš nejsofistikovanější výtah do výškových budov,
představuje spojení špičkových technologií a prostorově
úsporného designu. Interiér výtahu si můžete sami navrhnout
tak, aby dokonale zapadl do vaší budovy a cestujícím přinesl
mimořádný zážitek.
Díky našemu staveništnímu výtahu SkyBuild™ je výstavba
rychlejší než v případě tradičních externích zvedacích prostředků.
Po dokončení výstavby je SkyBuild jednoduše předělán na výtah
SkyRise.

ESKALÁTORY LINK
Eskalátory Link™ jsou synonymem spolehlivosti, bezpečnosti, stylu a mimořádného
jízdního komfortu. Samozřejmostí je individuální provedení do vašeho objektu, snadná
údržba a maximální provozuschopnost.

VÝTAHY GEN2
Rodina výtahů Gen2® se díky široké paletě doplňků pro rezidenční budovy, komerční
budovy, hotely, zdravotnická zařízení a průmyslové objekty dokonale přizpůsobí vašim
požadavkům. Použití plochých pásů umožňuje kompaktní design, energeticky úsporný
a tichý provoz a vysoký jízdní komfort.

ŘÍDICÍ SYSTÉM COMPASSPLUS
Jako virtuální concierge systém CompassPlus® cestující nasměruje k výtahu, který
je do požadované stanice dopraví rychleji a s méně zastávkami. Elegantní vzhled
jednotlivých prvků systému zatraktivní interiér každé budovy.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO PRVOTŘÍDNÍ SERVIS
Před třiceti lety jsme byli průkopníky dálkového monitoringu jako
nástroje pro lepší služby zákazníkům. Dnes budujeme výkonný
digitální ekosystém, abychom mohli poskytovat péči, která
bude ještě lépe reagovat na potřeby zákazníků. Tento systém
dokáže historii údržby, informace o zákazníkovi a další data
spravovat v reálném čase a přes aplikace v chytrých telefonech
je zpřístupní našim technikům. Zákazníci nepochybně ocení
i fakt, že monitorovací technologie a analýzy dat nám pomáhají
předpovídat poruchy zařízení a předcházet jim.
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