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• Ser referência em soluções completas na fabricação e manutenção de equipamentos de transporte vertical.
• Ter reconhecimento por servir aos clientes de forma organizada e ágil com qualidade, tecnologia  e segurança.
• Auxiliar nossos clientes na tomada de decisão de maneira a garantir solução adequada.
• Proporcionar um trabalho gratificante e produtivo em um ambiente feliz para nossos colaboradores.

Missão

• Assumir a posição de liderança nacional, através de:
• Ter a marca reconhecida pela alta qualidade
• Fazer parte e ser consultada para projetos de referência.

Visão

• Qualidade com o cliente   • Segurança   • Organização com comunicação
• Agilidade   • Resolver Desafios   • Trabalho com paixão   • Foco em Resultado

Nossos sete valores

A Elevadores Villarta é uma empresa nacional de referência no mercado de elevadores e escadas rolantes. 

De origem familiar, está no mercado desde 1985, quando iniciou suas atividades com a manutenção e 
de elevadores. 

A dedicação e experiência conquistada nesses anos de existência garantem confiabilidade
e segurança para nossos clientes e passageiros. 

Nosso objetivo é oferecer soluções eficientes para elevação vertical. 

Atualmente contamos com mais de 10 unidades entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e 
Distrito Federal, além de representantes em todo Brasil. 

Nossa História

Fábrica Villarta Taubaté/SP



Aeroporto Galeão - Rio de Janeiro/RJ



Tipo FES - Comercial

Inclinação

Largura do degrau (mm)

Degrau em nível (mm)

Velocidade (m/s)

Alimentação

Local de instalação

Desnível (m)

Interna

Balaustrada

Perfil Balaustrada

Corrimão

Degrau

Plataforma

Painel de Comando

Tipo Item de Série

A nova geração herdou a segurança, confiabilidade do
estilo tradicional, alta eficiência e combinado com as 
tendências de mercado atualizados, bem como 
soluções sob medida. É amplamente utilizado para 
shopping centers, hotéis e etc.

Escada Rolante Comercial

Vidro de segurança vertical (Vidro temperado 10mm)

Padrão

Preto

Liga de alumínio, pintado de cinza ou preto

Liga de alumínio

Botão emergência, controle de subida e descida

Abertura piso inferior
(Pelo cliente)

Drenagem Furo

(Externo)(Pelo cliente)

(Externo) (Manter liso e 
impermeabilizado)

(E
xt

er
no

)

Acabamento do teto

(Pelo cliente)

Guarda corpo
(Pelo cliente)

Protetor Vertical
(Pelo cliente)

Buraco de Içamento (Pelo cliente)

Capacidade de carga Min. 50kN

Abertura piso superior
(Pelo cliente)

Base de suporte intermediário
(Pelo cliente)

Alimentação na parte
superior (Pelo cliente)Chapa metálica 4"x5/8"x1400

chumbada e nivelada no piso
nas duas cabeceiras

Abertura preenchida com
silicone (Pelo cliente) Piso acabado

(pelo cliente)

Notas
1.
   1.1 - Suportes necessitam estar nivelados.
   1.2 -  Se houver poço, o mesmo necessita estar impermeabiizado e nivelado
   1.3 -  Se a dimensão 2050mm não puder ser atendida, triângulos de proteção 
            deverão ser instalados
2 - De acordo com a norma En115, as entradas em ambos os extremos deverão
     estar livres para facilitar o tráfego
3 - Dimensões com a marca * deve ser acrescentado 500mm em caso de degrau 
     600mm ou double drive.
4 - Suporte intermediário deve ser colocado em caso de distancia horizontal 
     maior que 15m.
5 - Todas dimensões estão em mm e referem-se à medidas acabadas.

Para balaustrada estreita

Tipo

Força de reação (KN)

Sem suporte intermediário Com suporte intermediário

medida em metro

Detalhe F

Detalhe G
(Pelo cliente)

Escada Rolantes Comercial



Escada Rolante Pública

Protegida contra intempéries e com design exclusivo de balaustrada, 
atende a todas especificações especiais dos clientes. É a melhor escolha para 
aeroportos, estações de metrô, estádios e outros locais que necessitam de 
escada rolante localizada no lado externo.

Inclinação

Largura do degrau (mm)

Degrau em nível (mm)

Velocidade (m/s)

Alimentação

Local de instalação

Desnível (m)

Externo

Balaustrada

Perfil Balaustrada

Corrimão

Degrau

Plataforma

Painel de Comando

Vidro de segurança vertical (Vidro temperado 10mm)

Padrão

Preto

Alumínio fundido, pintado de cinza com demarcação amarela

Liga de alumínio

Botão emergência, controle de subida e descida

Tipo Item de Série

Tipo FEH - Pública

Buraco de Içamento (Pelo cliente)

Capacidade de carga Min. 80kN

Guarda corpo

(Pelo cliente)

Acabamento do teto

(Pelo cliente)

Protetor Vertical
(Pelo cliente)

Drenagem Furo
(Externo)(Pelo cliente)

Abertura piso inferior
(Pelo cliente)

Abertura piso superior
(Pelo cliente)

Base de suporte intermediário
(Pelo cliente)

Detalhe H

Detalhe B
(Pelo cliente)

Abertura preenchida com
silicone (Pelo cliente)

Piso acabado
(pelo cliente)

Alimentação na parte
superior (Pelo cliente)

Para balaustrada inclinada Para balaustrada estreita-vertical

Tipo

Sem suporte intermediário Com suporte intermediário

Força de reação (KN)

NOTA:1.L, L1 e L2 - medida em metro

Notas
1.
   1.1 - Suportes necessitam estar nivelados.
   1.2 -  Se houver poço, o mesmo necessita estar impermeabiizado e nivelado
   1.3 -  Se a dimensão 2050mm não puder ser atendida, triângulos de proteção 
            deverão ser instalados
2 - De acordo com a norma En115, as entradas em ambos os extremos deverão
     estar livres para facilitar o tráfego
3 - Dimensões com a marca * deve ser acrescentado 470mm em caso de degrau 
     600mm ou double drive ou em caso de VVVF.
4 - Todas dimensões estão em mm e referem-se à medidas acabadas.
5 - Suporte intermediário deve ser feito de concreto ou estrutura metálica.

Escada Rolante Pública



Tipo FEH - Heavy Duty

Externa

Balaustrada

Perfil Balaustrada

Corrimão

Degrau

Plataforma

Painel de Comando

Tipo Item de Série

A escada rolante Heavy Duty foi desenvolvida para 
locais com grande fluxo de pessoas, com materiais
que garantem um reforço maior para a escada. Pode
ser instalada no lado externo, por ser preparada para
resistir as intempéries. 

Escada Rolante Heavy Duty

Vidro de segurança vertical (Vidro temperado 10mm)

Padrão

Preto

Liga de alumínio, pintado de cinza ou preto

Liga de alumínio

Botão emergência, controle de subida e descida

Inclinação

Largura do degrau (mm)

Degrau em nível (mm)

Velocidade (m/s)

Alimentação

Local de instalação

Desnível (m)

Buraco de Içamento (Pelo cliente)

Capacidade de carga Min. 80kN

Guarda corpo

(Pelo cliente)

Acabamento do teto

(Pelo cliente)

Protetor Vertical
(Pelo cliente)

Drenagem Furo
(Externo)(Pelo cliente)

Abertura piso inferior
(Pelo cliente)

Abertura piso superior
(Pelo cliente)

Base de suporte intermediário
(Pelo cliente)

Detalhe H

Detalhe B
(Pelo cliente)

Abertura preenchida com
silicone (Pelo cliente)

Piso acabado
(pelo cliente)

Alimentação na parte
superior (Pelo cliente)

Para balaustrada inclinada Para balaustrada estreita-vertical

Tipo

Sem suporte intermediário Com suporte intermediário

Força de reação (KN)

NOTA:1.L, L1 e L2 - medida em metro

Notas
1.
   1.1 - Suportes necessitam estar nivelados.
   1.2 -  Se houver poço, o mesmo necessita estar impermeabiizado e nivelado
   1.3 -  Se a dimensão 2050mm não puder ser atendida, triângulos de proteção 
            deverão ser instalados
2 - De acordo com a norma En115, as entradas em ambos os extremos deverão
     estar livres para facilitar o tráfego
3 - Dimensões com a marca * deve ser acrescentado 470mm em caso de degrau 
     600mm ou double drive ou em caso de VVVF.
4 - Todas dimensões estão em mm e referem-se à medidas acabadas.
5 - Suporte intermediário deve ser feito de concreto ou estrutura metálica.

Escada Heavy Duty



Esteira Rolante

Com alta eficiência, nossas esteiras são confiáveis e de fácil manutenção, são
ideais para aeroportos e supermercados.

Inclinação

Largura do pallet (mm)

Pallet em nível (mm)

Velocidade (m/s)

Alimentação

Local de instalação

Desnível (m)

Tipo

400 (patamar superior)

Interno / Externo

Esteira rolante

Balaustrada

Perfil Balaustrada

Corrimão

Plataforma

Painel de Comando

Vidro de segurança vertical (Vidro temperado 10mm)

Padrão

Preto

Liga de alumínio, pintado de cinza ou preto

Aço inoxidável anti derrapante

Botão emergência, controle de subida e descida

Tipo Item de Série

Tipo Buraco de Içamento (Pelo cliente)

Capacidade de carga Min. 50kN

Capacidade de carga Min. 50kN

Buraco de Içamento (Pelo cliente)

Guarda corpo
(Pelo cliente)

Acabamento do teto

(Pelo cliente)

Abertura piso inferior
(Pelo cliente)

Base de suporte intermediário

(Pelo cliente)
Abertura piso superior

(Pelo cliente)

Buraco de Içamento (Pelo cliente)

Capacidade de carga Min. 50kN

Detalhe H
(Pelo cliente)

Detalhe B
(Pelo cliente)

Abertura preenchida com
silicone (Pelo cliente)

Piso acabado
(pelo cliente)

Alimentação na parte
superior (Pelo cliente)

Tipo

Notas
1.
   1.1 - Suportes necessitam estar nivelados.
   1.2 -  Se houver poço, o mesmo necessita estar impermeabiizado e nivelado
   1.3 -  Se a dimensão E não puder ser atendida, triângulos de proteção 
            deverão ser instalados
2 - De acordo com a norma En115, as entradas em ambos os extremos deverão
     estar livres para facilitar o tráfego
3 - Todas dimensões estão em mm e referem-se à medidas acabadas.
4 - Suporte intermediário deve ser feito de concreto ou estrutura metálica.
5 - Dimensões com a marca * deve ser acrescentado 470mm em caso de degrau 
     600mm ou double drive ou em caso de VVVF.

Esteira Rolante

Tipo

Pública

Comercial



Itens de segurança

1 Iluminação dos degraus

2 Indicadores de posição

3 Botão de parada de emergência

44 Proteção contra escalada da balaustrada

45 Freio de segurança do eixo do motor

46 Corrente duplex

7 Monitor de corrente de transmissão

8 Sensor de quebra do degrau

9 Proteção na entrada do corrimão

10 Escova lateral de proteção

411 Sensor de rodapé

412 Sensor de entrada do corrimão

Sensor de placa pente

14 Monitor de velocidade, antireversão

411413

415 Monitor de degraus, antireversão

416 Monitor de corrimão, antireversão

Relé de monitoramento de fase 411417

1

2
3

45

4

46
7

8

9

10

411
412

411413

14

18

416

411417

3

44

9 45

46

14

Disposição para instalação

Simples Contínua

Paralela e contínua Cruzada

Opcional

Corrimão em Cores

Proteção Contra Surtos

Demarcação de Segurança no Degrau

Contato Seco para Monitoramento Remoto

Sistema de Lubrificação Automático

Sistema de Diagnóstico de Falha

Monitoramento do Freio a Distância

Monitor de Falha do Degrau/Pallet

Monitoramento da Velocidade do Corrimão

Escova de Rodapé

Sistema VVVF

Auto-Start

Revestimento Exterior

Freio de Segurança

Iluminação

Iluminação do Rodapé

Acessórios opcionais



Características

30° ou 35° 30° ou 35° 30° 

2 ou 3 2, 3 ou 4 3 ou 4

2 degraus em nível - Escadas
com 30° ou 35° com até 6m

de desnível

3 degraus em nível - Escada
com 30° até 7,5m

de desnível.

2 degraus em nível - Escadas
com 30° ou 35° com até 6m

de desnível

3 degraus em nível - Escada
com 30° até 15m de

desnível
4 degraus em nível - Escada

com 30° até 15m de
desnível

3 degraus em nível - Escada
com 30° até 25m de desnível

4 degraus em nível - Escada
com 30° até 25m de

desnível

35° - 2m a 6m
30° - 2m a 7,5m

35° - 2m a 6m
30° - 2m a 15m

2m a 25m

0.5 m/s
0.5 m/s (até 15m)

0.65 m/s (até 12m) 0.5 m/s - 0.65m/s (até 25m)

Cantoneira metálica em ‘L’
100mmX63mm com 10mm

de espessura

Cantoneira metálica em ‘L’
125mmX80mm com 10mm

de espessura

Tubo retangular metálico
120mmX60mm com 6mm

de espessura

Ø = 70mmX25mm Ø = 80mmX25mm Ø = 100mmX25mm

Roletes de poliuretano Roletes de poliuretano
Roletes de aço revestidos em

poliuretano

-10°c a 40°c -10°c a 50°c -10°c a 50°c

12 a 14 horas 20 horas 20 horas
Tempo Utilização

Admissível

Temperatura Utilização
Admissível

Material dos Roletes

Diâmetro Roletes

Estrutura do Chassi

Velocidade Nominal

Desnível (m)

Relação Desnível
X

Degraus em Nível

Degraus em Nível

Ângulo de Inclinação

CARACTERÍSTICAS COMERCIAL PÚBLICA HEAVY DUTY

Unidade São Paulo/SP
Tel.:(11) 3346-8811

Unidade Fábrica Taubaté/SP
Tel.:(12) 3627-7700

Unidade Taubaté/SP
Tel.:(12) 3686-4942

Unidade ABC SBC/SP
Tel.:(11) 4123-3544

Unidade Campinas/SP
Tel.:(19) 3242-4480

Unidade S. J. dos Campos/SP
Tel.:(12) 3941-8994

Unidade Santos/SP
Tel.:(13) 3252-2444

Unidade Jundiaí/SP
Tel.:(11) 4521-8892

Unidade Ribeirão Preto/SP
Tel.:(16) 3101-4130 

Unidade Belo Horizonte/MG
Tel.:(31) 2555-2001

Unidade Rio de Janeiro/RJ
Tel.:(21) 2567-8769

Unidade Piracicaba/SP
Tel.:(19) 3433-4401 

Unidade Americana/SP
Tel.:(19) 3604-8564

\elevadoresvillarta contato@villarta.com.br www.villarta.com.br

Unidades

Unidade Curitiba/PR
Tel.:(41) 3256-6820

Unidade Poços de Caldas/MG
Tel.:(35) 3414-7304

Unidade Alto Tietê/SP
Tel.:(11) 2409-4555

4 Toneladas 6 Toneladas 7,5 ToneladasPeso
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