MANUTENÇÃO
A manutenção pode ser preventiva ou
corretiva. A ELEVAPAR, além de oferecer
Plantão 24h, conta com equipe altamente
experiente e eficiente, garantido assim a rápida
solução do problema.
Manutenção Preventiva: tem como
objetivo evitar possíveis avarias. Avaliando
periodicamente o equipamento, garantir seu
bom funcionamento, evitando interrupções
que possam causar inconvenientes aos
usuários.
Manutenção Corretiva: visa corrigir
problemas que possam ocorrer com o uso
contínuo do equipamento.

MODERNIZAÇÃO
A modernização de um elevador é indicada
tanto para a troca total do elevador, sem
alteração da estrutura, como para aspectos
referentes a layout, renovação de peças mais
simples ou ainda para a modernização de
componentes mais complexos, como quadro
de comando, botoeiras, máquina de tração,
cabinas, entre outros.
Na modernização, a proposta, além
da estética, é buscar sempre o que há de
mais moderno em tecnologias de elevação
vertical, visando aumentar o desempenho do
equipamento, garantir segurança e conforto
aos usuários, rever o consumo de energia e
atender às normas de acessibilidade, etc.

EMERGÊNCIA (chamadas extras)
Imprevistos podem acontecer por
várias razões. Algumas situações
requerem atendimento técnico
emergencial seja para interdição
do elevador, ou para a liberação
de passageiros da cabina. A
ELEVAPAR está sempre
pronta para atender seus
clientes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A obrigatoriedade de visitas mensais
para assistência técnica, exigida
pelos órgãos oficiais de fiscalização,
necessita que essa execução seja
realizada por empresas que atendam a
regulamentação destes. A ELEVAPAR
atua no mercado há mais de vinte (20)
anos atendendo a todas as exigências
que as normas requerem. Nesse
período aprimorou conhecimento,
ganhou experiência e conquistou a
confiança de seus clientes. Muitos são
os benefícios de uma boa Assistência
Técnica. Os principais são o conforto e a
segurança dos usuários dos elevadores.
A ELEVAPAR está preparada
para atender os seus clientes,
ininterruptamente, trezentos e
sessenta e cinco (365) dias no
ano, vinte e quatro (24) horas
do dia.

TÉCNICOS EM CONSTANTE
TREINAMENTO E ATUALIZADOS EM
DIVERSAS MARCAS DE ELEVADORES
EMPRESA RESPONSÁVEL,
REGISTRADA JUNTO AO CREA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL,
REGISTRADO JUNTO AO CREA
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CÍVIL
AMPLO ESTOQUE DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO EVITANDO QUE O
ELEVADOR FIQUE PARADO

A SUA SEGURANÇA E O
SEU CONFORTO SÃO O NOSSO
MAIOR COMPROMISSO!

20 anos de experiência
contribuindo para o
conforto e a segurança
do seu condomínio!

ELEVADORES
PARA RESIDÊNCIAS
HOMELYFTS ESPECIAIS

ELEVADORES NOVOS
Os Elevadores ELEVAPAR caracterizam-se
pelo design moderno, segurança, conforto
e a qualidade do produto, resultados da
experiência da empresa no setor e
da utilização de matéria-prima e
componentes fornecidos por empresas
homologadas e certificadas.
ELEVADORES COM CASA DE MÁQUINAS
ELEVADORES SEM CASA DE MÁQUINAS
ELEVADORES ELÉTRICOS, SOB MEDIDA
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