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Todas as linhas de produtos Revitar começaram a ser modernizadas, com tecnologia de geração, além de melhorias 
esté as, redução de peso e nacionalização de componentes. 

Em 2014, a Revitar colocou no mercado o Programa de Agentes da Revitalização do Ar, que busca agentes comerciais, agentes 
fornecedores, agentes instaladores e agentes inves es para expandir a atuação e que interessados em ingressar 
nesta área iniciem com soluções testadas, estruturadas e com auxilio técnico. 
No mesmo ano a Revitar saiu em algumas matérias da imprensa e efetuou alguns testes de conceito em grandes companhias do 
mercado nacional. A Marca “Atuação Mundial da Revitalização do AR” que acompanha todos os produtos e soluções da Revitar, 
começou a ser reconhecida e valorizada por empresários interessados na melhoria das condições atuais do meio ambiente. 

2018

Há 10 anos no mercado brasileiro, atendendo todo território 
nacional, desenvolvendo tecnologias e soluções que 
contribuam com a revitalização do ar que respiramos, 
diminuindo a emissão de gases poluentes, o desmatamento 
e subs�tuindo as tecnologias não sustentáveis, sempre com 
foco na sinergia da sociedade com o Meio Ambiente.

Com uma proposta diferenciada e inovadora, a Revitar 
lançou o programa de Agentes de Revitalização do Ar. 
Além de criar uam nova maneira de atuação, nomeada 
“Mercado de Cooperação”, onde inicia uma rede de 
crescimento e cooperação para que todas as empresas 
ligadas ao meio ambiente e a energia renovável possam 
atuar de forma conjunta por um planeta melhor.
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SOLUÇÕES

Em 2011 iniciou os testes e desenvolvimento da primeira 
linha de produtos que já é comercializada no mercado 
brasileiro, o Vita Luz. O compromisso com a qualidade, a 
preocupação em desenvolver os modelos que mais 
atenderiam ao mercado de atuação, com o quesitos 
sustentáveis e ambientais, deixaram o produto em 
destaque.

Em 2013, a Revitar passou a buscar empresas com 
soluções específicas, em prol do Meio Ambiente, 
integrando e unificando ações ambientais gover- 
namentais e corpora�vas. Desenvolvendo outras 
soluções e iniciando os testes para possibilitar futuros 
lançamentos.

MISSÃO VISÃO VALORES
Desenvolver soluções, tecnologias e 
ações que promovem a sinergia da 
sociedade com o meio ambiente.

Ser a empresas de referência nacional 
em soluções, tecnologias e ações em 
prol do meio ambiente e da 
revitalização do ar que respiramos.

1 - O meio ambiente em primeiro lugar.
2 - A valorização das pessoas que atuam 
em nossa missão.
3 - Crescer, aprender e evoluir 
constantemente.
4 - Pró-a�vidade.
5 - Respeito ao planeta Terra.
6 - Buscar incansavelmente o 
desenvolvimento sustentável da 
sociedade.
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Seja um agente do mercado de maior ascensão e 

importância no mundo, par cipando de alguma 

forma com esta proposição. Atue na melhoria e 

revitalização do ar e do meio ambiente mundial. 

Detalhes em nosso Site
www.revitarbrasil.com.br

PROGRAMA DE AGENTES DA REVITALIZAÇÃO DO AR.

SOLUÇÕES E PRODUTOS LANÇADOS

Linha Vita Luz - Poste de iluminação solar fotovoltaico;
A Revitar produz e implanta a Linha Vita Luz, postes autônomos 
abastecidos por energia solar, com modelos para diversas aplicações.

Vita Telha - Sistema fotovoltaico para coberturas; 
A Revitar fornece KITs da Linha Vita Telha, sistema fotovoltaico 
conectado a rede elétrica (Grid-Tie) para coberturas e telhados.

Vita Integrado - Projeto que integra todos os produtos Revitar.
Solução que integra o Vita Telha + Vita Park + Soluções autônomas  para redução do 
consumo e geração de energia solar fotovoltaica nas áreas disponíveis.

Vita Park 
Cobertura para vagas de estacionamento com placas fotovoltaicas para 
geração de energia solar conectada a rede.

Vita Telecom
Sistema fotovoltaico Off-Grid para geração de energia solar, abastecendo 
sistemasde telecom, segurança, wi-fi e sistemas de medição.

Ponto Vita
Parada de ônibus com geração de energia solar fotovoltaica em sua 
cobertura pra  iluminação e outras aplicações de segurança. 



VITA PARK



O produto foi desenvolvido pela Revitar no 

mercado nacionalcom o obje�vo de 

proporcionar uma obertura para veículos e 

geração de energia solar, abastecendo a 

unidade consumidora e dipsonibilizando o 

ecxcedente a concessionária de energia local 

para a obtenção de créditos energé�cos.

Desta forma, o inves�mento tem o retorno e 

lucra�vidade que não teria na aplicação de 

uma cobertura convencional. Além disso, a 

durabilidade es�mada é de 25 anos de 

geração, além de proteger o estabelecimento 

das variações constantes da tarifa da energia 

convencional.

O Vita Park foi idealizado e produzido dentro 

das mais técnicasde aproveitamento da 

energia solare e considerado um novo marco 

no uso sustentável das áreas externas, além 

dos bene�cios que proporciona para os 

clientes do estabelecimento.



Estrutura de aço galvanizado.
Área de cobertura de 25m²  (2 vagas de 2,5 x 5m).
Perfis laminados ou dobrados (de acordo com as 
norma vigentes).
Possibilidade de expansão.
Cobertura de módulos fotovoltaicos com vedação.
Fixação por fundação.
Pintura de acordo com o solicitaddo pelo cliente.
Garan�a de 2 anos.

CARACTERÍSTICAS

Cobertura fotovoltaica para estacionamentos.
Os painéis fotovoltaicos podem gerar uma quan�dade de energia superior ao consumo, 
possibilitando o ganho de créditos junto a concessionária de energia local.
O produto é modular e cada unidade cobre 2 (duas) vagas.

DESCRIÇÃO



Pode ser u�lizado como on-grid (conectado a rede elétrica) ou off-grid para sistemas remotos.
Redução imediata da conta de energia.
Geração Própria de energia limpa.

Tem a possibilidade de obter outros selos disponíveis no mercado.
Segurança e garan�a de funcionamento. Projeto com alto índice de confiabilidade, pois depende apenas 
da exposição à luz solar.
Design inovador. As partes e quipamentos u�lizados na composição do produto são tecnologias avançadas 
e de úl�ma geração.

Cobertura e sombreamento para os veículos e cliente, proporcionanddo um ambiente modernoe 
protegido.

Preserva o meio ambiente com energia pura, sem produção de carbonoe não há necessidade de modificar 
o meio ambiente para a sua implantação.
Baixa manutenção e reparo.
Durabilidade es�mada de 25 anos dos módulos fotovoltaicos.

Facilidade na instalação. Peças e fácil montagem e transporte para a instalação de uma equipe habilitada.

BENEFÍCIOS



Confiabilidade.
Sistema completo (turb-key).
Rápida a�vação e geração.
Suporte nacional.
Retorno do inves�mento e rentabilidade.
Garan�a:

Painéis: 10 anos contra defeito de fabricação e 
materiais. 25 anos contra perda de produção 
(80%).
Inversores: 5 ano de garan�a contra defeito de 
fabricação e materiais.
Estrutura: 5 ano de garan�a contra defeito de 
fabricação e materiais.

DIFERENCIAIS

Os dados técnicos serão fornecidos junto ao 
orçamento e projeto.
Os módulos de silício captam a inesgotável luz 
solar e transformam em energia elétrica.
Quando o céu está nublado os módulos 
conseguem captar a energia difusa, que se da pelo 
reflexo, pela nuvens e o albedo, não deixando de 
fornecer energia em proporções reduzidas.

DADOS TÉCNICOS INSTALAÇÃO
O produto pode ser instalado pelo 
cliente seguindo o manual de 
instalação ou por em agente 
instalador credenciado pela Revitar

ENERGIA BOA É ENERGIA LIMPA



(11) 3042-4334

revitar@revitarbrasil.com.br

www.revitarbrasil.com.br



®

(11) 3042-4334

revitar@revitarbrasil.com.br

www.revitarbrasil.com.br


