Nós Elevamos... Você
Pensando à frente. Agindo hoje.

We Elevate
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Mobilidade urbana
é o nosso negócio

Fabricamos, instalamos, modernizamos e prestamos o melhor serviço de manutenção
para elevadores, escadas e esteiras rolantes.
Edifícios
Residenciais

Edifícios
Comerciais
Edifícios
Públicos

Hotéis
Hospitais

Estádios

Shopping
Centers

Transporte
Público
Navios

Indústrias

Nossas soluções proporcionam acessibilidade e auxiliam nossos clientes a agregar
valor a todos os empreendimentos, do projeto à operação.

Segurança
em primeiro
lugar

Pioneirismo em
mobilidade urbana
inteligente

Desempenho
ético em toda
a cadeia de
negócios

Impacto positivo
nas comunidades
onde atua

Responsabilidade
Atlas Schindler

Valorização
e respeito
à diversidade
e inclusão

Gestão
sustentável do
ciclo de vida
dos produtos e
gerenciamento
de resíduos

Definimos nosso sucesso não só pelos resultados financeiros, mas pela ética em
nossa cadeia de negócios, pelas ações de incremento à segurança, por melhorias
realizadas em favor do meio ambiente e pelo respeito à diversidade e inclusão
em todas as nossas relações.
Atlas Schindler Institucional
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Mais de 145 anos
de história
Presença global
Somos a Atlas Schindler, uma empresa do Grupo Schindler, fundado em
1874 na Suíça. Como uma das principais marcas globais de elevadores,
escadas e esteiras rolantes, contribuímos com inovação, segurança e
liderança tecnológica para elevar a mobilidade urbana mundo afora.

Matriz Global
Ebikon (Suíça)
Holding
Hergiswil (Suíça)
Fábricas
Ebikon (Suíça)
Locarno (Suíça)
Dunajská Streda (Eslováquia)
Zaragoza (Espanha)
Clinton (EUA)
Hanover (EUA)
Londrina (Brasil)
Shangai (China)
Suzhou (China)
Xuchang (China)
Pune (Índia)
Pesquisa & Desenvolvimento
Ebikon (Suíça)
Viena (Áustria)
Randolph (EUA)
São Paulo (Brasil)
Shangai (China)
Pune (Índia)
Filiais

Número de colaboradores
No mundo

+64.000

Filiais
Em mais de 100 países

+1.000

Liderança nacional

No Brasil desde 1918, somos líderes em transporte vertical
e reconhecidos como sinônimo de segurança e qualidade.

Fábricas no Brasil

Londrina e São Paulo (Service Center)
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Filiais

Em todas as regiões
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P&D, Torre de Testes e Centros de Treinamento

Número de colaboradores

No Brasil

5.500

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento e para treinamentos em São Paulo e nas regionais.
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Em 1 semana,
transportamos o mundo.
Movemos 1 bilhão
de pessoas por dia.
Oferecer segurança, conforto e
agilidade a essas pessoas é o
que nos move a criar produtos e
serviços que elevem a mobilidade
urbana segura e inteligente.

Atlas Schindler Institucional

5

Produtos seguros
e inovadores

Produtos que são padrão de referência em qualidade e segurança.
Somos reconhecidos por ouvir e atender aos desejos e necessidades específicas
de nossos clientes e garantimos, em cada empreendimento, soluções em mobilidade
realmente confortáveis, seguras e eficientes.

Elevadores
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Schindler 3300
New Edition
Solução perfeita para
edifícios residenciais e
comerciais de pequeno
porte. Projetado de
forma criteriosa, com
dimensões otimizadas
e rápida instalação.

Schindler 3600
Viagens muito mais
rápidas, suaves e
confortáveis em projetos
com casa de máquinas.

Schindler 5500
Flexibilidade no projeto,
alto desempenho,
liberdade de design e
mobilidade verde em
um único produto.

Panorâmicos
Compatíveis com uma
arquitetura diferenciada,
os elevadores panorâmicos valorizam os projetos
e passam a integrar a
paisagem urbana.

Hospitalar
Para atendimento aos
requisitos hospitalares,
com segurança e
flexibilidade.

Carga e automóveis
Projetado para grande
capacidade no transporte
de volumes.

Atlas Schindler Institucional

Schindler 7000
Elevador de alta performance
para edifícios comerciais.
Atende percursos de
até 500m e opera a uma
velocidade de até 10m/s.
Uma solução ecológica e
inteligente.

2x
Escadas rolantes

20m

Princípio da dupla inspeção
para verificações de segurança.
50m

Schindler 9300
A solução de mobilidade
para prédios comerciais e
espaços públicos.

Schindler 9700
A solução de transporte
de alto desempenho
para espaços públicos de
tráfego intenso.

Esteiras rolantes

Inclinada

Schindler 9500AE
A Schindler 9500AE se
movimenta silenciosamente
de piso a piso.

Horizontal

Schindler 9500
Solução ideal para o
transporte com distâncias
a partir de 150m.

Após instalados, nossos equipamentos
são vistoriados por inspetores
especializados e independentes.
São realizados testes e verificações de
acordo com normas de conformidade.
Somente com um resultado de
APROVADO os equipamentos
são liberados para uso público.
Durante o período de manutenção,
além das verificações regulares
habituais, outras vistorias de
segurança também são realizadas.
Anualmente, testes e verificações
de segurança são feitos e registrados
de acordo com um processo
pré-estabelecido em todo o mundo.
Além disso, a cada 5 anos, inspetores
especializados realizam verificações
especiais para garantir que os
equipamentos permaneçam atendendo
aos mais altos padrões de segurança.

Atlas Schindler Institucional
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Gerenciamento de tráfego
e controle de acesso

Pioneirismo e inovação em gerenciamento de tráfego e controle de acesso.
Oferecemos tecnologia de ponta e diversas opções para edifícios comerciais
e residenciais, que atendem às exigentes solicitações do mercado.

Tecnologia Port
Tecnologia que otimiza o fluxo de tráfego
no edifício, oferecendo serviço personalizado
e controle de acesso. Solução para mobilidade
eficiente, com viagens projetadas para levar
o passageiro ao seu destino de forma rápida
e confortável.
Com cartões dotados de sensores e um
sofisticado software de gerenciamento de
dados, restringe o acesso aos pavimentos
aos passageiros autorizados, proporcionando
a mais completa personalização do sistema
de chamada e da operação dos elevadores.
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BioPass
Praticidade e conforto se aliam à segurança de
um elevador que reconhece os usuários, permitindo
acesso apenas para pessoas autorizadas.

SAS Touch
Mais um elemento de segurança nos condomínios.
O morador define quem está autorizado a acessar o seu
andar e controla o acesso do jeito que desejar: por senha, no
display touch screen ou utilizando cartão ou chaveiro RFID.

Manutenção
e Reparos

Atenção aos detalhes e muito cuidado em todos os procedimentos de manutenção.
A segurança das pessoas que utilizam nossos produtos e a disponibilidade dos
equipamentos é o que nos move a oferecer a melhor estrutura de atendimento e
os melhores especialistas em transporte vertical.
Diagnóstico, previsão e planejamento inteligentes de serviços evitam interrupções nas operações
e trazem benefícios aos proprietários e usuários dos equipamentos.

Técnicos em campo

Atendimento ao Cliente

Postos de Atendimento

Altamente treinados

Todos os dias

Em todo o Brasil

+3.000

24h

+150

Atendimento Avançado
Com uma frota de veículos moderna e equipada, almoxarifado móvel e moderno
centro de distribuição de peças de reposição, oferecemos o atendimento mais ágil
e eficaz do mercado.
Excelência Schindler

Schindler FieldLink

Nossos serviços e metodologias garantem a conformidade com
as normas / regulamentos aplicáveis e mantêm o equipamento
na melhor condição durante toda a sua vida útil.

Computador de mão e celular iPhone, que permite
um atendimento mais rápido a partir do acesso online e
em tempo real aos dados e histórico dos equipamentos.

Manutenção Preventiva

Manutenção Corretiva

Focada na segurança das pessoas e no perfeito funcionamento
dos equipamentos. Para isso, técnicos do Atendimento Avançado
obedecem a um rigoroso plano estabelecido por nossos
engenheiros, que definem, mês a mês, os itens a serem checados.

Mesmo com a manutenção preventiva em dia,
problemas eventuais podem ocorrer. Nossa equipe
está sempre disponível e treinada para solucioná-los
no menor tempo de atendimento técnico do mercado.

Atlas Schindler Institucional
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Modernização

Equipamentos com ainda mais confiabilidade, desempenho e estética.
Elevadores em bom estado de conservação e com a aparência moderna
valorizam o imóvel e transmitem muito mais segurança, conforto e bem-estar
aos moradores e visitantes.
Temos know-how e experiência de longo prazo para fornecer soluções sob medida para qualquer projeto
de modernização. Todos os componentes são fabricados para se ajustar com precisão ao equipamento
existente, de acordo com os mais recentes regulamentos de segurança.

Tecnologia
atual

Acessibilidade
para todos

Menor
consumo de
energia

Viagens mais
confortáveis
e tranquilas

Melhor
performance e
disponibilidade

Visual
moderno

Escolha a melhor opção para o seu edifício e consulte a modalidade de financiamento:
Substituição Total
Consiste na troca completa dos equipamentos. Os novos elevadores podem ser
com casa de máquinas ou com a moderna tecnologia sem casa de máquinas.
Modernização Parcial
Substituição parcial dos componentes do elevador, aproveitando os sistemas
existentes. Pode ser feita passo a passo, conforme as necessidades do condomínio.
Redesign
Modernização estética da cabina sem alterar a sua estrutura original. Proporciona
maior integração dos equipamentos à arquitetura e à decoração do edifício.
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A internet das coisas está
em nossos elevadores.

Análise e
diagnóstico
Serviços de emergência
e monitoramento
Informações
online
Produtos e serviços
prontos para o futuro

Visão geral do portfólio,
análises inteligentes e
insights na palma da mão.

Schindler Ahead. Mobilidade urbana inteligente.
Solução digital do Grupo Schindler, conecta clientes, passageiros, técnicos, central
de operações e equipamentos, e agrega mais tecnologia, praticidade e interatividade
ao dia a dia de clientes, usuários e à própria operação da Atlas Schindler.
Maior disponibilidade de informações e de equipamentos.
Entre muitas possibilidades, o Schindler Ahead permite uma gestão mais flexível dos
produtos, disponibiliza informações online sobre a performance dos equipamentos
e possibilita o desenvolvimento de novos serviços inteligentes. Dados operacionais e
de desempenho de elevadores e escadas rolantes são analisados, e a execução de
serviços pode ser antecipada, oferecendo um melhor gerenciamento, mais eficiência na
prestação de serviços e maior disponibilidade dos equipamentos.
Contato com a Central de Operações a partir do simples toque de um botão.
O Schindler Ahead está conectado 24 horas, 7 dias da semana. Em casos de
emergência, se o elevador parar com algum passageiro dentro, será possível solicitar
ajuda diretamente à Central de Operações da Atlas Schindler. Especialistas qualificados
prestarão assistência técnica profissional e orientarão sobre o andamento do resgate
e os procedimentos de segurança.

> Para mais informações, visite www.schindler-ahead.com/br/
Atlas Schindler Institucional
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Podemos Elevar Você?

Para obter mais informações,
entre em contato com
a equipe comercial, acesse o site
ou ligue para o Contact Center:
SAC 0800 055 1918
www.atlas.schindler.com
We Elevate

