
 
Fabricação de comandos elétricos para transporte vertical



 

Somos uma empresa com sede em New York, há

25 anos no mercado, pioneiros em design

eletrônico para elevadores. E agora no Brasil para

melhor atendê-los, com uma ampla estrutura para

a fabricação de comandos elétricos.

Quem
somos nós



Visão
Ser reconhecido com um líder mundial inovador em tecnologia de

serviços de engenharia, segurança e em soluções para transportes

verticais, alcançando o nível mais elevado de satisfação dos clientes.

Missão
Fornecer aos nossos clientes soluções confiáveis, seguras e inovadoras

que garantem a proteção das pessoas e do processo produtivo.

Aprimorar continuamente nossos processos produtivos por meio de

tecnologias e vivencias do mercado. Desenvolver parcerias sustentáveis

que beneficiem nossos clientes e o grupo Claddagh.

Valores
Segurança, ética, competência técnica, busca por excelência,

consistem nos valores que nos conferiram reconhecimento e

credibilidade junto aos nossos clientes, fornecedores e parceiros.

Responsabilidade socioambiental.



Nosso
compromisso

A Claddagh  tem o compromisso de manter a

qualidade dos comandos elétricos, e para tornar

realidade utiliza componentes de alta qualidade,

dentro das normas NBR e ABNT. Garantimos

segurança, transparência e tranquilidade ao nosso

cliente.



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

TEKA8
O módulo TEKA8 é um controlador

dedidca exclusivamente ao mercado

de elevadores. Possui circuito de

segurança dedicado que pode

operar com tensões de 24V até 110V.

BOP STANDARD
Acesso via cloud. APP de

configuração, facilidade de acesso

nas suas mãos. Hardware de

controle desenvolvido de acordo

com normativas internacionais.

SINALIZAÇÃO 

Para cabina e pavimento.

Botoeiras faceadas, sobrepor,

LCDs e TFTs.



Sustentabilidade

 A redução do impacto ambiental das nossas

atividades é o grande objetivo do pilar ambiental. 

 

Temos a meta de minimizar e até mesmo eliminar o

impacto que geramos com nossas atividades no meio

ambiente.

 

A Claddagh conta com um Comitê de

Sustentabilidade que se reúne periodicamente para

avaliar e estabelecer parâmetros  primordiais para o

meio ambiente.

 

 

 



Claddagh Brasil
ENDEREÇO

TELEFONE

EMAIL

RS-020, Nº830, Gravataí/RS

+55 51 3128-0152

+55 51 99365-9350

contato@claddagh.com.br

WEBSITE

www.claddagh.com.br



JÁ NOS SEGUE 

NAS 

REDES SOCIAIS? 

@CLADDAGHBRASIL


