
Schindler Graphic Walls
Nunca há uma segunda oportunidade para 
criar uma boa primeira impressão

 Schindler Graphic Walls

Como funciona?
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Uma solução sem problemas
Existem quatro passos simples para renovar o seu elevador com o Schindler 
Graphic Walls. Para garantir que a nossa solução vá de encontro às suas 
necessidades um representante comercial irá apoiar e verificar as especificações 
da instalação, bem como a sua concepção. Assim que o projecto ficar 
finalisado e for criado o Schindler Graphic Walls, o nosso parceiro local irá 
instalá-lo. Acompanhado por um técnico da Schindler, os nossos parceiros de 
aplicações certificam-se de que cada trabalho é finalizado dentro das directrizes 
rígidas de segurança da nossa empresa.

Depois de verificar a qualidade final e da entrega, começa a “experiência de 
elevação”.

Sobre a Schindler
Na Schindler, somos especialistas em todos os ciclos de vida de todos os tipos de 
elevadores e escadas rolantes. Desde a concepção à instalação, passando pela 
assistência técnica e pela manutenção.
Quando chega a hora, também estamos disponíveis para ajudar com uma 
modernização profissional.

Próximo dos nossos clientes. Sempre.
Para descobrir a ampla gama do Schindler Graphic Walls, visite a nossa página web:

www.schindlergraphicwalls.com

Schindler, S.A.
Escritórios Centrais
Rua Nossa Senhora da Conceição, 3
2790-111 Carnaxide, Portugal

Matilde Cavaco
Phone +351 21 424 38 02
Mobile +351 91 820 03 36

www.schindler.pt

Quatro passos simples
para renovar um 
elevador com Schindler
Graphic Walls



Design Collection
Padrões e Fotos 

Custom Made Design
Soluções à Medida

Basic Collection
Cores e Materiais Sólidos

Soluções à medida = Algo único
Prefere ter uma solução personalizada que não está incluída na nossa Concepção Básica 
Prefere ter uma solução personalizada, que não está incluída no Basic Collection ou no 
Design Collection? Nós oferecemos a possibilidade de criar uma solução de acordo com as 
suas necessidades. Juntamente com o nosso parceiro local, pode criar uma “experiência de 
elevação” para os seus utilizadores. Um opção atraente para todos os segmentos.  Um projeto 
que integra a sua identidade corporativa no(s) elevador(s) do seu edifício? Com as nossas 
soluções à medida as possibilidades não terminam.

Schindler Graphic Walls
- Instalado no mesmo dia
- Concepção e materiais de alta qualidade
- Um solução de película laminada ultra-fina e resistente a riscos
- Preço atraente
- O “cartão de visita” do seu edifício
- Uma solução para cada segmento

A Schindler Graphic Walls garante que a a primeira impressão do seu elevador seja a pre-
tendida. As concepções, desenvolvidas pela agência de design de renome, a Opera Graphic 
Design, criam um ambiente especial e maximizam o efeito de espaço. Instalada em cabinas 
novas ou existentes, esta solução de película laminada resistente e ultra-fina faz do seu eleva-
dor o “cartão de visita” do seu edifício.

Basic
Pretende alterar a sua cabina ultrapassada por uma de aspeto de metal e resistente a 
riscos? Pretende simplesmente aplicar uma cor sólida para dar um novo aspeto à sua 
cabina? A concepção básica oferece a solução que precisa. Pode decorar a sua cabina com 
12 cores sólidas, de aspeto metálico ou madeira.

Padrões
O Design Collection é atualizado todos os anos e oferece 20 padrões diferentes, 
especialmente projetados para criar um efeito de espaço, moderno e intemporal. Todos 
os modelos estão disponíveis nas 12 cores. Aplicada como padrão em todas as paredes 
da cabine ou combinada com uma cor sólida, esta solução oferece uma vasta gama de 
possibilidades.

Fotos 
Além dos padrões, o Design Collection oferece uma vasta gama de imagens nas várias 
categorias, disponíveis no nosso website ou com os nossos representantes de vendas.
Se o que pretende não está incluído nos nossos materiais disponíveis, é possível usar a
sua própria imagem.

Antes Depois

De Madeira

Metálicas

Cores sólidas


