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- Somos fabricantes de
Elevadores De Carga Vertical, Ascensores,
plataformas hidráulicas de
elevação
de cargas.
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ROBUSTO
PLANETA ELEVADORES Elevadores, Reparação De Elevadores, Homelifts, Assistência Técnica,
Fabrico e instalação de equipamentos:

Consultoria, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Intervenção E

Resolução De Avarias, Serviço De Emergência 24 Horas, Inspeções

Extraordinárias Ao Equipamento, Assistência Técnica 24 Horas.
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- ROBUSTO PLANETA, LDA., é uma empresa
especializada no fornecimento, instalação e
assistência técnica a ascensores e elevadores,
plataformas elevatórias e monta-cargas.

- Contando com mais de 25 anos de
experiência acumulada no mercado da
elevação vertical, a nossa empresa contabiliza
actualmente mais de quatro centenas de
equipamentos de elevação vertical, instalados
em obras dos mais diversos estilos, espalhadas
essencialmente no Norte de Portugal, e, na
região sul da Europa.
- Além do fabrico de plataformas à medida e do
fornecimento
de
equipamentos
novos,
provenientes dos mais conceituados fabricantes
internacionais, dispõe de uma equipa de
profissionais experientes, capazes de lhe
prestar
serviços
de
remodelação
de
elevadores,
instalação
de
elevadores,
manutenção de elevadores e reparação de
elevadores.
- Na RP ELEVADORES estamos preparados
para realizar todo o tipo de instalações,
montagens e manutenção de mecanismos de
elevação destinados a pessoas ou cargas em
ambientes
individuais,
condomínios
ou
empresas..
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