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Limpeza
A All Solutions tem um serviço exclusivo para 
os condomínios que administra. Este serviço 
assenta no conhecimento específico das neces-
sidades de cada condomínio, quer na utilização 
dos produtos quer nos critérios e formas de 
executar a limpeza.

Para além de termos a nossa marca, temos 
como parceiras empresas de referência espe-
cializadas com uma linha de produtos para o 
tratamento, manutenção e limpeza de vários 
tipos de pedra, mosaico, tijoleira, madeira, inox 
e vidros.

Pelo seu poder bactericida, estes produtos lim-
pam e desinfectam, não contendo elementos 
corrosivos nem abrasivos, mantendo assim o 
bom estado dos materiais.

Para tornar o ambiente mais agradável, são utili-
zados produtos com aroma.

Em cada condomínio é efectuada uma escala 
de limpeza, contemplando sempre pequenos 
detalhes, como por exemplo:

· limpeza exterior das portas de madeira e aduelas 
· caixas do correio 
· cinzeiros 

· tectos, paredes e rodapés 
· candeeiros 
· botões das campainhas 
· entre outros...

A entrada do prédio é como o seu primeiro hall 
de entrada na sua habitação, a “sala” de boas-
-vindas à sua casa, e sendo a zona comum de 
maior utilização, logo, exige um tratamento 
especial adequado ao desgaste, riscos, manchas 
a que é submetido diariamente.

Sempre que se verifique o mau estado da pedra 
do hall de entrada proceder-se à vitrificação 
(mediante orçamento prévio).

A limpeza é efectuada por funcionários qualifi-
cados, seguindo métodos e regras estabeleci-
das, testados ao longo do tempo, que garantem 
a qualidade do serviço prestado.

Um condomínio cuidado, 
bem limpo e mantido, é, 

sem dúvida, um factor de  
valorização de cada fracção.



Onde estamos?
Alcobaça / Albufeira / Alfornelos / Alfragide / Algés / Alta de Lisboa  
Alcochete / Amadora / Benedita / Belém / Benfica / Caneças / Cascais 
Damaia / Estoril / Juncal / Leiria / Lisboa / Loures / Malveira 
Martingança / Montijo / Moscavide / Nazaré / Odivelas / Oeiras  
Olival Basto / Parque das Nações / Ponte de Frielas / Pontinha  
Póvoa de Santo Adrião / Quinta do Infantado / Restelo / Sacavém 
Santa Iria de Azóia / Santo António dos Cavaleiros / São Domingos de 
Rana / São Martinho do Porto / Urb. Colinas do Cruzeiro  
Urb. Jardins do Cristo Rei / Urb. da Portela / Vilamoura
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