Agora você pode contar com a Atlas Schindler.
E ter ao seu lado o melhor serviço de manutenção
de elevadores do mercado.
Mesmo que você possua elevadores de outras marcas,
agora você também pode contar com toda infraestrutura de
manutenção que só a Atlas Schindler pode oferecer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mais de 145 anos de história
Presente em mais de 100 países
Mais de 66 mil colaboradores no mundo e cerca de 5.500
no Brasil
150 Postos de Atendimento em todo o Brasil
3.000 técnicos altamente qualiﬁcados
Plantão de atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Nossa marca é reconhecida mundialmente pela qualidade
Temos uma equipe especializada de atendimento para
equipamentos de outras marcas

Nossa Engenharia de Processos garante sempre o melhor
atendimento aos nossos clientes
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Manutenção realizada com base no histórico de falhas
Adequação aos processos Atlas Schindler
Conﬁrmações de seguranças periódicas a cada 1, 2 e 5 anos
Rede de especialistas focados no desenvolvimento de
documentos e ferramentas especíﬁcas para manutenção em
equipamentos de outras marcas
Indicadores de performance de estoque e tempo de espera
Possibilidade de troca para componentes Atlas Schindler
Fornecedores homologados no Brasil e no mundo
Utilização de peças originais com garantia de procedência,
qualidade e segurança
Canal direto de comunicação para diagnósticos rápidos
e eﬁcientes

Venha conhecer nossos serviços.
Será um prazer ter você como nosso cliente!

Entre em contato com nossa equipe comercial e saiba mais
sobre como ter os serviços Atlas Schindler em seu equipamento.

www.atlas.schindler.com.br • 0800 055 1918

Nós Elevamos... A sua segurança

• Possibilidades de troca parcial
ou total de componentes
• Avaliamos as necessidades caso
a caso para melhor atender
nossos clientes
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Já pensou em ter
um Atlas Schindler
no seu edifício?

• Procedimentos de Modernização
iguais aos de equipamentos
Atlas Schindler

