
NEW ART 
COLLECTION

Luxo. Sofisticação. 
Versatilidade.
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LUXO.
SOFISTICAÇÃO.
VERSATILIDADE.

Com um projeto audacioso e inovador, a TK Elevator 
apresenta a cabina new art collection. Com ela, você tem 
à disposição diversos tipos de materiais, cores e texturas 
para personalizar ainda mais o seu elevador, tornando-o um 
ambiente agradável, acolhedor e seguro. Deixe sua criatividade 
vir à tona e torne o seu empreendimento único e admirável!                                                            

Versatilidade

Indicada para prédios comerciais de alto padrão, a cabina new art collection é 
extremamente versátil, podendo ser adequada a qualquer projeto arquitetônico, possuindo 
também um modelo para acessibilidade.

Diversidade de acabamentos

Agora você tem a possibilidade de escolher, além do tradicional inox, outros tipos de 
materiais, como o vidro e a madeira, podendo fazer inúmeras combinações de texturas e 
cores.

Botoeiras e cantos

No design das cabinas new art collection, os cantos são retos e as botoeiras são planas e 
não invadem a área útil da cabina, o que torna o ambiente maior, gerando uma sensação de 
conforto e segurança.

Baixe 
gratuitamente 
o aplicativo 

Zappar

Abra e 
aponte para a 
imagem acima

Aguarde alguns 
segundos e 

surpreenda-se
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Laminado Nebbia Legno Vidro argenato bronze Vidro Borgogna Aço inox Laminado pretoLaminado branco

Baixe 
gratuitamente 
o aplicativo 

Zappar

Abra e aponte 
para a imagem 

acima

Aguarde alguns 
segundos e 

surpreenda-se

TRADICIONAL OU 
OUSADO, A CABINA 
NEW ART COLLECTION
É A SOLUÇÃO PERFEITA 
PARA O SEU PROJETO.
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Laminado palha

Laminado vermelho Vidro Borgogna

Aço inox 

decorado squares Laminado preto Laminado grafite

Laminado branco

Vidro Capri

Vidro bronze

Vidro cimento

Vidro diesel Vidro castagno

Laminado Nebbia Legno

Laminado preto e branco

Monte a 
sua cabina 
com as nossas 
inúmeras
combinações 
de painéis!

Opções de materiais e cores
Vidro pintado

Vidro pintado com tinta à base de água com diversas opções de cores. Após a pintura, uma película 
de segurança é aplicada na parte de trás do material para proteger a pintura e dar maior resistência ao 
produto.

Branco

Branco

Inox 304 2WL

Nebbia Legno

Vidro Borgogna

Vidro Capri

Inox escovado

Palha

Preto

Vidro bronze Vidro cemento

Vidro diesel Vidro castagno

Vermelho

Inox 304 linen

Preto

Inox 304 squares

Grafite

Laminado TS

O TS é um laminado compacto e robusto, altamente durável e muito resistente a impactos, 
umidade e riscos.

Aço Inox

Revestimentos
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Indicadores de posição de cabina 
(no painel de operação)

Botoeiras de cabina 

TKE-XXI cabina
monocromático

TKE-99 Plus cabina (também 
disponível com LED azul)

Teclado 
(Biotracking 
é opcional)

New Soft Press 
com LED azul ou 
vermelho

TKE-700 com 
botoeira Touch

TKE-700 com 
botoeira Touch

High Protection 
com LED azul ou 
vermelho

TKE-600 cabina 
colorido

Sinalização de cabina

Quando indicador de posição TKE-XXI, usar somente com botoeira de cabina 
teclado. Quando botoeira de cabina TKE-700, utilizar o indicador de 
posição TKE-600 cabina.

Quando for utilizado o painel de operação TKE-700, é obrigatório o uso da 
botoeira de pavimento TKE-500 e o indicador de posição TKE-600 cabina. Não 
atende: painel de operação teclado, TKE-49 (acesso por senha), ADC XXI e 
Biotracking.
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Botoeiras de pavimento
New Soft Press

TKE-921 Plus (acabamento na 
cor preta - LED vermelho)

TKE-200
(LED vermelho)

TKE-200
(LED azul)

TKE-921 Plus (acabamento em 
inox - LED azul)

TKE-300 TKE-405

TKE-10 
(usado apenas com ADC XXI)

TKE-505 
(buzzer para PCD)

TKE-500

Com LED azul ou vermelho Botões

Com LED azul ou vermelho Botões

Indicadores de posição 

Sinalização de hall

High Protection

Linha Touch
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Marcos

Marco largo

Portas de pavimento

Cinza claro InoxBegeBranca

Marco recuado

Subtetos

Guarda-corpos

Nos 3 lados

Modelo opcional
(inox escovado)

Modelo padrão 
(inox escovado e acrílico preto)

Modelo padrão 
(inox polido e escovado)

Somente ao fundo

Acabamentos Marcos e portas
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+50.000
colaboradores

€7.7 bilhões
vendas superiores à

900 unidades
mais de 

de negócio

150 países
clientes em

SEU PARCEIRO 
DE INOVAÇÃO

TK Elevator movendo 
pessoas e construindo o 
futuro da mobilidade urbana.

Somos uma das principais empresas de elevadores do 
mundo. Com uma capacidade singular de engenharia, 
desenvolvemos soluções de tecnologia disruptiva como 
o MULTI®, primeiro elevador sem cabos do mundo, o 
ACCEL®, uma esteira de alta capacidade e o MAX®, 
solução preditiva para a manutenção de elevadores 
baseada no conceito “internet das coisas”. 

Depois de construir um novo sistema de última geração 
ou otimizar e modernizar os existentes, nossas soluções 
fornecem efi ciência energética e de tempo, ajudando a 
enfrentar os desafi os da urbanização e transformando 
as cidades em lugares melhores para se viver. 

Um parceiro confi ável

Nós apoiamos nossos clientes durante todo o ciclo de 
vida de seu projeto. A cada passo, queremos entender 
suas necessidades e entregar soluções em transporte 
de passageiros, manutenção e modernização mais 
seguras, garantindo a qualidade TK Elevator.

Coleta de dados dos elevadores são 

enviados ao MAX. 

Os dados são enviados para a nuvem, 

onde há uma análise e cálculo sobre 

a vida útil restante dos componentes.

Diagnósticos preditivos precisos e 

em tempo real indicam onde serão 

necessárias intervenções.

MAX: a verdadeira 
transformação na 
manutenção de elevadores.

Os elevadores TKE atendem as normas de acessibilidade, conforme a norma NM 313.

Configuração

• Distância da linha da porta à botoeira: 350 mm.

• Guarda-corpo em todos os lados.

• Espelho somente no painel de fundo superior.

Indicadores de posição de 
cabina (no painel de operação)

New Soft 
Press com 
LED azul ou 
vermelho

High 
Protection 
com LED azul 
ou vermelho

Botoeiras 
de cabina

150 mm

150 mm 150 mm

150 mm

Painel 
fundo

Painel 
fundo

350 mm

Painel 2

150 mm

TKE-700 
com botoeira 
New Soft Press 

TKE-XXI cabina
monocromático

TKE-99 Plus cabina 
(também disponível 
com LED azul)

TKE-600 cabina 
colorido

Teclado 

Acessibilidade

Quando indicador de 
posição TKE-XXI, usar 
somente com botoeira de 
cabina teclado. Quando 
botoeira de cabina TKE-
700, utilizar o indicador 
de posição TKE-600 cabina.
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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