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Tecnologia. Elegância. Exclusividade.

Tecnologia de ponta e design inovador sintetizam o conceito dos nossos 
elevadores panorâmicos. São produtos que harmonizam com uma arquitetura 
diferenciada e valorizam os empreendimentos.

O elevador panorâmico proporciona ao passageiro uma viagem agradável e 
prazerosa, pois enquanto o elevador se desloca, o usuário pode contemplar a 
paisagem ou a vista interna no prédio.

São instalados na parte interna do edifício e possuem diversos modelos e opções 
de acabamentos. 

Benefícios:

EXPORT A EXPORT AP EVOLUTIONNEW EXPORT

Linha de produtos

Configurações export A export AP new export evolution

Cabina com painel panorâmico 
ao fundo (com coluna)

-

Cabina com painel panorâmico 
ao fundo (sem coluna)

- - -

Cabina com paineis 
panorâmicos laterais 

- -

Subteto panorâmico - - -

Portas panorâmicas

 Padrão |  Sob consulta ténica / AVT | - Não Atende

ELEVADORES 
PANORÂMICOS.

CONFORTO.
LUXO.
INOVAÇÃO.

 ʣ Segurança e conforto;

 ʣ Utilização de lâmpadas LED;

 ʣ Tecnologia com baixo consumo de 
energético; 

 ʣ Vista panorâmica para o exterior do 
edifício ou para o pátio interno;

 ʣ Valorização do patrimônio;

 ʣ Elegância, sofisticação e 
exclusividade;

 ʣ Máquina de tração gearless: alta 
eficiência, baixo consumo de 
energia, dispensa a utilização de 
óleo lubrificante.
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Cabina export com painel de fundo panorâmico Opcional portas panorâmicas

EXPORT 
A

Elegância e 
exclusividade

Desenvolvido para clientes 
especiais, o export A 
adequa-se perfeitamente ao 
seu projeto arquitetônico.      
É uma proposta inovadora 
e arrojada, que harmoniza e 
valoriza o empreendimento. 
Atendimento às normas NM 
207/99, NBR 16042, NM 313.
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EXPORT 
AP

Alta performance    
e flexibilidade. 

O elevador export AP 
proporciona ao passageiro 
uma viagem agradável e 
prazerosa, pois enquanto 
o elevador se desloca, o 
usuário pode contemplar a 
paisagem ou a vista interna 
do prédio.

 ʣ Base cabina export NPX; 

 ʣ Painel de fundo em vidro, 
com coluna; 

 ʣ Painéis laterais em vidro;

 ʣ Opcional porta 
panorâmica;

 ʣ Atendimento às normas 
NM 207/99, NBR 16042 e 
NM 313.
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NEW 
EXPORT
Um novo conceito 
em transporte 
vertical. 

Com um projeto jovem e 
inovador, apresentamos  o 
novo design da cabina new 
export. 

Uma nova proposta em 
painel de operação e subteto, 
totalmente redesenhados, 
oferecendo ao cliente alto 
desempenho, segurança e 
sofisticação.

 ʣ Base cabina new export 
(nova).

 ʣ Painel de fundo em vidro 
(sem colunas).

 ʣ Painéis laterais opcional 
com vidro completo ou 
parcial. 

 ʣ Opcional subteto em vidro.

 ʣ Opcional portas em vidro.

 ʣ Atendimento as normas 
NM 207/99,NBR 16042 e 
NM 313.

Viabilidade de opcionais sob 
consulta técnica.

Painéis de fundo em vidro. Painéis laterais em vidro parcial. Subteto em inox. Painéis de fundo em vidro.Painéis laterais em vidro completos.Subteto em vidro.
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Sinalização exclusiva das 
cabinas export e new export.

Indicadores de posição 

Botoeiras de pavimento

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-500

Linha Touch

High Protection

Com LED azul ou vermelho

Com LED azul ou vermelho Botões

Botões

Placa indicativa TKE-10 
(usada apenas com AGILE - 
Antecipação de Chamadas)

New Soft Press

As botoeiras de 
pavimento TKE-500 podem 
ser utilizadas com as 
seguintes botoeiras de 
cabina: High Protection e 
New Soft Press (LED azul).

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

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

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), AGILE 
(Antecipação de Chamadas) e Biotracking.
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EVOLUTION

Poderoso e 
customizável.

A cabina com fundo em vidro 
está disponível para a linha 
de design noble no evolution 
300. Atendimento a todas as 
normativas vigentes, além da 
norma EN 81-20/50.

Sinalização exclusiva 
das cabinas evolution.

Edge high

EdgeEdge teclado

Alto full Alto Alto teclado

260 mm260 mm260 mm260 mm 260 mm
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Painel de Operação

Estilo contemporâneo, 
disponível em aço 
inoxidável e vidro preto.

Modelo Nº de paradas

Edge - Botão
até 20 

Edge high - Botão

Edge - Teclado
até 35

Edge high - Teclado

Alto - Botão
até 20

Alto full - Botão

Alto - Teclado
até 35

Alto full - Teclado
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Dados coletados 
Dados dos elevadores, 

como movimentos das 

portas, número de viagens, 

chamadas de cabina, códigos 

de erro, etc. são coletados 

dos elevadores conectados 

ao MAX em todo o mundo.

Diagnóstico preciso 
Esses dados são 

enviados para a nuvem, 

onde algoritmos únicos 

analisam padrões de 

operação e calculam a 

vida útil restante dos 

componentes.

Intervenção preditiva
Um diagnóstico 

preditivo preciso é 

entregue ao técnico 

em tempo real, 

indicando onde as 

intervenções serão 

necessárias.
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MAX: a verdadeira transformação na manutenção 
de elevadores.

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.

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

+50.000
colaboradores

€7.7 bilhões
vendas superiores à

900 unidades
mais de 

de negócio

150 países
clientes em

SEU PARCEIRO 
DE INOVAÇÃO

Boteiras de pavimento 

Botoeiras disponíveis em acabamento 
preto, display LCD TFT e iluminação branca. 

Indicador de posição LOP 
51

LOP 
52

LOP 
53

LOP 
50

Botões tradicionais

Display posição

Chave de acesso

Indicador de posição de pavimento LIP 50

Disponível em vidro preto, display LCD TFT e iluminação 
branca. Pode ser aplicado no marco ou na parede.

LOP 50LOP 53

LOP 51

LOP 52

LOP 50LOP 53

LOP 51 LOP 51

LOP 52

LIP 50

LOP 51

Modelo de botoeira com um ou dois botões. 

LOP 52

Modelo com um ou dois botões e chave de acesso. 

LOP 53

Opção com um ou dois botões e indicador 
acoplado com display LCD TFT.

LOP 50

Com um ou dois botões, chave de acesso e 
indicador acoplado com display LCD TFT.
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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