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Modernização estética de elevadores: 
como, quando e com quem fazer? 

A modernização estética tornou-se um dos grandes focos dentro do segmento de 
elevadores, pois agrega conforto e valor ao equipamento e ao condomínio, ao 
mesmo tempo em que é mais rápida, econômica e prática do que a instalação de um 
equipamento novo. 
 
Uma das grandes preocupações das empresas que fazem este serviço é a 
adequação do projeto levando em consideração a segurança, características 
ambientais e funcionais tanto das cabinas quanto do edifício, fluxo de passageiros, 
padrão sócio-econômico, estilo arquitetônico e os acabamentos utilizados no 
empreendimento. 
 
A necessidade de um profissional qualificado, que conheça bem os procedimentos 
de instalação e segurança, também é fundamental neste processo, já que os 
revestimentos das cabinas são feitos através do cumprimento de normas específicas, 
levando sempre em conta quesitos como resistência, beleza e o peso das peças e 
acessórios, que podem influenciar na performance do equipamento. 

A hora de modernizar 

Normalmente, é quando o elevador apresenta aspecto antigo e desgastado, com 
riscos e pichações, ou ainda, quando já passou pela modernização técnica, faltando 
apenas o embelezamento. 
 
De acordo com as necessidades e disponibilidade financeira do cliente a 
modernização pode ser: completa, com a troca dos revestimentos dos painéis 
laterais, piso, subteto, corrimão, espelho, rodapés e acessórios, como também 
parcial, com a troca de apenas alguns itens. 

Vantagens da modernização estética 

• Mais prática, econômica e rápida do que a troca por uma cabina nova 
• Projetos e acabamentos atualizados 
• Beleza e conforto 
• Queda do índice de depredações 
• Valorização patrimonial 

Quem Contratar 

A contratação de empresas especializadas traz grandes benefícios à obra, com 
redução de prazos de execução, custos e maximização de controle de processos e 
qualidade, sem contar a segurança de técnicos e usuários. 
Procure empresas cadastradas no CONTRU, que possuam engenheiro responsável 
e sejam associadas ao SECIESP. Para informações e esclarecimentos de dúvidas 
acesse o site: www.seciesp.com.br ou ligue: (11) 3214-0201 / 3214-0352 

Somente entregue seu elevador a quem é capacitado! 

 
 


