
Elevadores para Hotéis  
Mobilidade de primeira classe para hóspedes 
em viagens de férias ou a trabalho.

We Elevate





Nós Elevamos... Hotéis

A Schindler tem mais de 100 anos 
de experiência no fornecimento de 
elevadores e escadas rolantes para 
hotéis do mundo inteiro. Com a 
mais avançada tecnologia, oferece 
design inovador, mais segurança, 
entretenimento durante as viagens e 
desempenho excepcional para 
atender às necessidades dos 
hóspedes e se adaptar à arquitetura 
de cada hotel.
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Mobilidade de primeira classe para hóspedes 
em viagens de férias ou a trabalho

Mobilidade contínua e confortável. O trajeto para alcançar 
a excelência tem início com a disposição dos elevadores no  
projeto e com a escolha ideal dos equipamentos. 
Desenvolvidos para atender aos padrões suíços de precisão, 
os elevadores para hotéis da Schindler proporcionam aos 
hóspedes viagens mais rápidas, confiáveis e com 
informações de cada setor do hotel, do pavimento de sua 
hospedagem ao Lobby. Sua engenharia exclusiva garante um 
deslocamento suave e silencioso para proporcionar a 
experiência mais confortável para os passageiros.

Soluções personalizadas. É um grande desafio projetar ou 
renovar um hotel para atender às necessidades dos usuários 
e dos hóspedes, mas nós podemos ajudar!
Nossos sistemas de informação e entretenimento podem, 
por exemplo, mostrar a capacidade da sala de conferências. 
Além disso, o inteligente sistema de controle de acesso 
Schindler PORT, possibilita reservar os elevadores para 
ocasiões especiais e/ou hóspedes VIPs. 
Nossos elevadores contam com inúmeras opções de 
decoração e podem receber personalização de acordo com 
o design interior de cada hotel. Nosso modelo de serviço foi 
desenvolvido para atender a todas as necessidades de seu 
hotel, incluindo disponibilidade 24 horas de técnicos durante 
eventos especiais e conferências (serviço opcional).

Tecnologia sustentável. Oferecemos eficiência 
operacional máxima com consumo mínimo de energia. 
Usamos a mais avançada tecnologia e nossa manutenção 
preventiva garante uma operação confiável. O 
acionamento regenerativo e a tecnologia LED economizam 
energia para uma operação mais sustentável. A Schindler 
registrou Declarações Ambientais de Produto (EPD) no 
International EPD® System para as principais linhas de 
produtos. Essa é mais uma etapa importante da avaliação 
do desempenho ambiental dos produtos, destacando 
nossa busca contínua por soluções sustentáveis.

Melhoria do tráfego. Com o dimensionamento das 
caixas, a disposição adequada dos elevadores no 
projeto e as simulações de tráfego, é possível definir o 
número ideal de elevadores de acordo com a 
capacidade do hotel. O sistema de controle de acesso 
Schindler PORT garante uma eficiência excepcional e o 
conforto dos passageiros em horários de pico.

Alternativas de design. Modelos de cabina pré-
configurados ou com liberdade para sua personalização 
trazem a solução ideal para complementar a arquitetura 
do seu hotel.

Projetado para fluxo intenso. Cabinas e portas 
resistentes projetadas para fluxo intenso e movimento 
frequente de abertura e fechamento das portas.

Sistema integrado. Sistemas de acesso, informação e 
entretenimento para a gerência do hotel e hóspedes 
estão disponíveis como opcionais.

Mobilidade exclusiva. Sistemas de controle de acesso 
e serviço VIP.

Desempenho confiável. Nossos elevadores para hotéis 
são projetados para aplicações de alto tráfego.

Operação eficiente. Opções que reduzem o consumo 
de energia durante o funcionamento e mesmo quando 
os elevadores não estão em uso.

Modernização sem preocupações. Desde substituições 
completas, com adaptação mínima do edifício, até a 
modernização projetada passo a passo, garantimos a 
capacidade máxima de tráfego com o mínimo de 
incômodo durante o processo de modernização.

Nossos elevadores e escadas rolantes transportam os hóspedes de modo 
silencioso, eficiente e confortável, além de serem projetados de forma 
personalizada para que se tornem um complemento valioso no design de 
interiores de cada hotel.

Elevadores NM 313 Acessibilidade para pessoas com deficiência 

NBR 16858 - 1/2 Requisitos de segurança para a construção e instalação

Normas e conformidade
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“O acabamento 
personalizado e os serviços 
24/7 atendem às expectativas 
dos clientes mais exigentes.”



Produtos e Kit Hotelaria 
Sob medida para a sua necessidade.

Modernização Schindler

Quer otimizar a mobilidade em seu edifício?
Oferecemos soluções flexíveis e modernas para 
substituir seu atual elevador.
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus
– Schindler 7000 Plus
– Modernização passo a passo

Schindler 3000 
Elevador de passageiros com flexibilidade excepcional para 
hotéis de médio porte e tráfego.

Schindler 5000 
Elevador de passageiros que atendem a todas as 
demandas esperadas em instalações que exigem 
desempenho elevado e exclusividade de design.

Capacidade 630 a 2500 kg  - 8 a 33 pessoas

Percurso Até 210 m

Paradas Até 60 paradas

Velocidade 1,0 a 4,0 m/s

Sistema de  
acionamento 

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, com ou sem casa de máquinas e 
acionado por variação de frequência e voltagem

Elevadores em grupo Até 8 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Design Quatro linhas de design completas para 
complementar o interior do seu edifício ou para 
atender à personalização de seu projeto, incluindo 
cabinas panorâmicas com painéis e portas de vidro

Schindler 7000 
Elevador para edifícios de grande altura e tráfego intenso.

Capacidade 800 a 5000 kg a partir de 11 pessoas, single  
e double deck

Percurso Até 500 m

Paradas Até 150 paradas

Velocidade 4,0 a 10,0 m/s

Sistema de  
acionamento 

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, com casa de máquinas e acionado 
por variação de frequência e voltagem

Elevadores em grupo Até 8 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Kit Hotelaria
Seleção de interfaces e funcionalidades 
para mais disponibilidade do elevador e 
controle de acesso.

As especificações agrupam os seguintes 
equipamentos e soluções:

• Interface para sistema de restrição de acesso: o 
elevador só pode ser acionado por pessoas 
previamente cadastradas e reconhecidas por meio 
de sistemas de restrição de acesso por cartão ou 
senha, a ser adicionalmente especificado e 
fornecido pela empresa responsável pelo projeto e 
instalação de sistemas de automação predial.

• CFTV (Circuito Fechado de Televisão): uma 
conexão entre cabina e sistema de gerenciamento 
predial do edifício permite a transferência de 
dados para transmissão de imagens obtidas por 
uma câmera a ser instalada na cabina. A câmera e 
os monitores correspondentes não estão inclusos 
no fornecimento.

• Cancelamento de chamadas falsas: o sistema 
identifica e anula automaticamente as  
chamadas falsas.

• Retorno automático ao pavimento principal: 
função na qual a cabina retorna automaticamente 
para o andar principal, reduzindo o tempo de 
espera dos passageiros que chegam pelo andar 
térreo, tornando o percurso até os andares 
superiores mais rápido e confortável.

Capacidade 400 a 1350 kg - 5 a 18 pessoas

Velocidade /  
Percursos / Paradas

Conforme tabelas de aplicação

Sistema de  
acionamento 

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, com ou sem casa de máquinas e 
acionado por variação de frequência e voltagem

Elevadores em grupo Até 6 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Design Três linhas de design de interior, painéis em 
cores vibrantes e ampla variedade de acessórios 
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Schindler 5000

Schindler 3000 Schindler 3000

Schindler 7000

Elevadores para Hotéis 7



SC
H

.3
3

0
0

.D
E.

0
9

.1
7

1
3

7
1

5
 V

1

We Elevate

Esta publicação é apenas para fi ns informativos gerais. Reservamo-nos o direito de alterar os serviços, o design e as 
especifi cações dos produtos a qualquer momento. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser 
interpretada como garantia ou condição, expressa ou implícita, em relação a qualquer serviço ou produto, suas 
especifi cações, sua adequação a qualquer fi nalidade específi ca, comercialização ou qualidade, nem ser interpretada 
como termo ou condição de qualquer serviço ou contrato de compra para os produtos ou os serviços contidos nesta 
publicação. Podem existir pequenas diferenças entre as cores impressas e as reais.

Uma parceria profi ssional e de confi ança.
Serviços que atendem às suas necessidades.

Entre em contato conosco:
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Avenida do Estado, 6116 
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918 

Conte com a nossa parceria para encontrar a melhor solução em mobilidade para 
suas instalações. Desde o projeto até o serviço de manutenção, os nossos profi ssionais 
estarão presentes durante o ciclo de vida do seu empreendimento.

Como parceiros, nós orientamos para que você obtenha:
- Soluções personalizadas em mobilidade ideais para as suas necessidades.
- Soluções inteligentes para os equipamentos, passageiros e para você.
- Equipe de técnicos especializados à disposição em mais de 150 Postos de Atendimento.
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