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Os trinta anos de experiência, dão a 
garantia de nossos produtos e serviços.Foi 
formado uma equipe, de engenheiros e 
especialistas em tecnologia de ponta 
digital. Lideres em comercialização assim 
como melhor qualidade em fabricação de 
elevadores. A nossa equipe é capacitada 
de atender qualquer projeto por mais 
especial que seja.Uma empresa fabricante 
de alto padrão e máquinas modernas em 
design com tecnologia software mais 
avançada.

VISÃO

MISSÃO

VALORES

NOSSA HISTÓRIA

Nos posicionar como marca líder com colaboradores e clientes em todo
território brasileiro..

Deixar a disposição nossos produtos com máxima de qualidade com a
total confiança.

Fazer a diferença, agir com disciplina, estimular o potencial do talento
coletivo.

Mais de trinta anos na Espanha no setor, dão garantia da nossa 
experiência



NHT Aufzugtechnik S.L

Há trinta anos nasce a experiência que dão a garantia de nossos 
produtose serviços. Ao longo deste caminho, foi constituído uma 
equipe de engenheiros em tecnologia de ponta e design digital, 
segurança e conforto e baixos custos de manutenção.

Nossa equipe está na altura para novos desafios, por mais especial
que seja seu projeto, nós atendemos!

O grupo espanhol, localizada na região de Navarra criam a primeira
fábrica de elevadores. Uma região privilegiada no setor metalúrgico
com vários provedores fabricantes dos componentes em alta 
tecnologia no setor de elevação, assim conseguimos fabricar o 
produto de alta qualidade.

Nosso objetivo é entrar no mercado internacional abrindo mercado
no Brasil, suprindo a carência que o monopólio no setor de 
elevação está oferecendo com atenção ao cliente imediata.

Nós fornecemos equipamentos de alta qualidade, desenho 
exclusivo, serviços pós-venda, nossos materiais contam com os 
certificados de alta qualidade ISO 9001 módulo H, 14001 a e meio 
ambiente.

Executamos todo o processo para que a compra do seu elevador seja mais fácil, ágil e 
rápido.

NHT oferece sistemas completos e componentes para uma
renovação do seu elevador. Você pode escolher os materias

componentes e acessórios para seu elevador. Os elevadores NHT se adaptam
perfeitamente a qualquer espaço.

Para o setor social e serviço, dispomos de elevadores de 
cargaversátil, dotados de inovadores sistemas de 

segurança: Reconhecimento facial, bluetooth e etc.

Gostaríamos que se inspire em nosso leque de modelos de
cabines, sofisticados em equilíbrio e estética ao um preço

justo, diferenciado da concorrência. Anime-se a desenha sua própria cabine. 
Nós estaremos felizes em acompanhar o seu projeto.

Procuramos o material que seja solicitado, realizamos o estudo de compatibilidade do
mesmo sobre o controle de qualidade ao preço diferenciado da concorrência, 
desenhamos e fabricamos qualquer elevador. Criamos ambientes sofisticados, 
uncionais e personalizados. 

SERVIÇOS

Na NHT oferecemos toda consultoria técnica facilitando as necessidades de cada cliente.

A nossa equipe de engenharia otimiza o funcionamento, conforto de nossos elevadores,
obtendo assim um produto final de alta qualidade, atingindo as maiores exigências de
cada cliente.

Aqui está nosso maior objetivo com o cliente, prestando serviços pós-venda personalizado
com uma atenção imediata, tirando 100% de satisfação de cada cliente.

A nossa rede de distribuição abre horizontes nacionais e internacionais, com o objetivo de
ser referencia no setor. Cumprindo rigorosamente o prazo de entrega.

Oferecemos orçamentos personalizados para cada tipo de projeto.

Dispomos de tecnologia de ponta automatizada no processo de construção de nossos
elevadores, sendo o processo todo automatizado, obtemos um alto nível de qualidade.

WWW.NHTLIFT.COM

GESTÃO INTEGRAL

CONSULTORIA TÉCNICA
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