
PRODUTO  

UM SERVIÇO QUE AGREGA VALOR À SUA MARCA E AO SEU PATRIMÔNIO!

Valorização  
das unidades  

em estoque e de 
seu compromisso 
com a qualidade  

do produto  
no mercado.

Garantia das 
condições e do 

estado da unidade 
para apresentação e 
venda ao seu cliente 

final a qualquer 
momento.

Mitigação do 
risco da perda da 
venda, através do 

monitoramento dos 
aspectos técnicos, 

funcionais de uso e 
de manutenibilidade.

Implantação de 
planos de rotinas 

preventivas e 
corretivas das 
ações previstas 
no “Programa 

de Manutenção 
e Conservação 
Patrimonial”  
(NBR 5674).

Equipe própria, 
devidamente 
capacitada, 
treinada e 

uniformizada,  
para realizar os 

serviços de limpeza 
e conservação 
preventiva em  
suas unidades. 

Visitas semanais 
supervisionadas por 
um Engenheiro Civil 
para verificação das 
ações preventivas 

em casos mais 
complexos e 

análise de possíveis 
patologias 

construtivas.

GARANTA AS CONDIÇÕES DE SUAS UNIDADES PARA  
APRESENTAÇÃO E VENDA COM OCUPAÇÃO IMEDIATA!

PLANO DE CONSERVAÇÃO DAS  
UNIDADES EM ESTOQUE

(11) 2503 8971 - contato@india.com.vc
Rua Álvaro Rodrigues, 182 – Cj. 131 – Brooklin – São Paulo/SP

Veja os serviços de conservação e manutenção 
das unidades em estoque realizados pela 

ENTRE EM CONTATO PARA SABER MAIS SOBRE ESSE PRODUTO!

LOUÇAS 
(limpeza, acionamento 

de bacias e de ralos com 
feixe hidráulico)

ÁREAS MOLHÁVEIS 
(limpeza de pisos e  

paredes com solução  
de detergente neutro)

ÁREAS SECAS 
(varrição e retirada do  

pó de paredes)

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  
(verificação da vedação 
e estanqueidade após 

chuvas intensas)

ESQUADRIAS  
DE ALUMÍNIO 

(limpeza de venezianas  
e orifícios de trilhos)

REGISTROS 
(realização de teste  

de operação)

FERRAGENS  
(lubrificação de 

dobradiças e maçanetas)

AREJAMENTO  
DOS AMBIENTES  

(abertura de todas  
as janelas)

METAIS 
(limpeza com 
pano seco)

VIDROS 
(limpeza com solução de detergente 

neutro com lã de carneiro)

PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS
Avaliação e relatório em caso de identificação de  

patologias construtivas tanto das unidades em conservação 
como das adjacentes. Os relatórios são encaminhados  

à Assistência Técnica da Contratante.


