Quem somos
A empresa Qually Clean – Limpeza e Higienização é uma empresa que disponibiliza um grande leque de serviços de limpeza, higiene e manutenção para os mais diversos tipos de espaços,

dando respostas às necessidades de escritórios,
condomínios, áreas comerciais, residências, clínica, indústrias, igrejas, restaurantes e outros.
O sucesso do nosso trabalho é pau-

tado pelo cumprimento rigorosamente todos os nossos compromissos, amor pelo
trabalho e na busca da superação das
expectativas de nossos clientes.

Nossos serviços

Serviços e Gestão de Projetos
Personalizados

Gestão de qualidade

° Faxina / limpezas periódicas, semanal, quinzenal e mensal em: residências
/ apartamentos / escritórios / salões de
beleza / padarias / igrejas / indústrias;
° Limpeza após obra (limpeza pesada / mutirão);
° Limpeza antes da mudança;
° Limpeza após incêndios;
° Terceirização de Mão de Obra (limpeza predial + envio de produtos + limpeza
caixa de água / gordura, jardinagem e dedetização);
° Limpeza de fachada e vidros em altura, acima de 2 metros. Em conformidade com a norma NR35.

Juntamente com os responsáveis técnicos da empresa, o departamento comercial ao receber uma solicitação, personaliza o projeto de acordo com as demandas
e necessidades dos clientes (prazo, preço
e qualidade), trazendo assim a melhor resposta aos clientes externos.

Atendimentos padronizados, preços
justos, investigação e resposta para toda
e qualquer reclamação de clientes externos, treinamento padronizado, foco na satisfação e necessidade do cliente externo.

Supervisão Periódica

A Empresa Mantém Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA, Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA, Conforme Legislação
para atendimento aos nossos Colaboradores.

Missão

Valores

Visão

Ser reconhecida nacionalmente pelo
profissionalismo, liderança e excelência
em atendimentos relacionados aos profissionais de limpeza e cuidados. Fundamentar todos os seus trabalhos e suas
atividades em qualidade, responsabilidade social e sustentabilidade.

Profissionalismo, ética, transparência, comprometimento, credibilidade, facilidade, pontualidade e eficiência.

Atuar com a prestação de múltiplos
serviços, com profissionalismo, qualidade, praticidade e segurança na área de
limpeza e higienização.

Contamos com uma supervisão qualificada, com objetivo de capacitar à equipe de acordo com as diretrizes de cada
cliente / setor e pela exigência de qualidade da Qually Clean.

Segurança e Saúde Ocupacional

Por que nos contratar?
A Qually Clean, empresa especializada
em limpeza e higienização de residências,
apartamentos, repúblicas, condomínios, entre outros, oferece um profissional de limpeza sempre qualificado, para deixar seu
espaço ainda mais limpo e confortável. Com
horários pré-agendados, nossos profissio-

nais de limpeza são capacitados e estão
sempre prontos para melhor atender a sua
demanda de limpeza e higienização.
Por que contratar a Qually Clean?
Oferecemos profissionais de limpeza
qualificados e especializados para sua segurança e tranquilidade, na hora de con-

tratar um profissional para manutenção
da sua residência ou jardim. Executamos
aquilo que você mais precisa, limpezas de
escritórios e limpezas ao término da obras.
Realizamos a limpeza com os melhores
produtos e equipamentos do mercado e
uma equipe altamente qualificada.

O que fazemos?
LIMPEZA
RESIDENCIAL

PASSADEIRA

LIMPEZA EM
MUDANÇAS

Contrate de forma simples, rápida e
segura, o serviço de faxineira / diarista
para residências, apartamentos e repúblicas. Ambiente limpo e bem cuidado
traz bem estar a quem frequenta o local.

Suas roupas do jeito que você precisa.
Organizadas, limpas e bem passadas! A necessidade de uma roupa que lhe caia bem
para o dia a dia é essencial para que este seja
bme produtivo e, ao mesmo tempo, tranquilo.

Quando um imóvel é comprado ou alugado, é necessário realizar a limpeza pré ou pós
mudança para efetivar sua higiene, pois, muitas vezes, ele está desocupado há algum tempo e contém pó e sujeiras prejudiciais a saúde.

A Qually Clean é uma empresa competente que opera com atendimento rápido e qualidade na limpeza de casas,
apartamentos e repúblicas.
Executamos a limpeza e higienização residencial em todos os ambientes.
Detalhes como a limpeza de vidros, janelas, portas e áreas externas também
são cuidadosamente planejadas e efetuadas.
Contamos com profissionais qualificados, além de equipamentos e produtos profissionais. Assim, garantimos que
o seu lugar de conforto esteja sempre
limpo e organizado.
Atuando desta forma, oferecemos
a melhor solução para sua residência,
adaptando os serviços oferecidos à sua
necessidade.

A tarefa de passar roupas nos tira um
tempo precioso para o lazer e convívio com
pessoas que amamos, bem como as atividades que nos dão prazer.
A Qually Clean trabalha com o profissionais especializados na organização de seu
guarda roupa, bem como o cuidado com
suas roupas, deixando-as sempre bem passadas. Agimos com competência e eficácia,
passamos suas roupas e as deixamos da
forma como você gosta.
Tudo isso para manter suas roupas passadas, perfumadas e organizadas.

LIMPEZA EM MUDANÇAS – EXECUÇÃO
DE MUDANÇAS
A Qually Clean atua com foco em promover a higienização do ambiente, pois, a
maioria dos imóveis comprados ou alugados,
estão desocupados há algum tempo, acumulando sujeiras, além de poeira e outros compostos que podem ser prejudiciais à saúde.
Contamos com uma equipe capacitada e com habilidades específicas,
capazes de deixar o imóvel com cara
de novo, desinfetado, higienizado, limpo e aguardando a mudança.
Além do serviço de limpeza, podemos contribuir para a mudança com
as fases de embalagens, identificação
e deslocamento na mudança.

O que fazemos?
LIMPEZA DE PISOS

LIMPEZA DE
PISCINAS

JARDINAGEM

Um piso sujo traz más impressões
a quem visita sua casa ou empresa.
Cuidar da limpeza e higienização do
local por onde todos passam é mais do
que necessário.

Uma piscina limpa é sinônimo de água
saudável e um belo visual para a área externa. Por isso, a rotina de limpeza da piscina
deve ser seguida para evitar que a sujeira
se acumule e cause transtornos, como lodo.

Cuidamos e asseguramos uma perfeita manutenção de seu jardim com colaboradores qualificados para exercer as
tarefas em jardim das empresas, condomínios, parques e residências.

Casa suja, chão sujo? Com a Qually Clean,
este trava línguas não funciona. Executamos
serviços especializados de limpeza e higienização de qualquer tipo de piso.
Nossa equipe, sempre pronta para
melhor atender a sua demanda, identifica o perfil do serviço e executa o serviço
conforme as exigências normativas. Cada
piso tem sua propriedade e, para a limpeza e higienização do mesmo, são necessários conhecimentos técnicos para que
não haja danos materiais.
Achou que um piso limpo era apenas “passar um paninho”? Deixe a Qually Clean cuidar
do seu piso pra você! Afinal, somos mais do
que você quer, somos o que você precisa!

LIMPADOR DE PISCINA

A Qually Clean disponibiliza o profissional capacitado e qualificado para
exercer as tarefas em jardins de empresas, condomínios, parques e residências.
Cuidamos e asseguramos uma perfeita
manutenção de seu jardim. Nossos profissionais, sempre prontos para atender a
sua demanda, executam trabalhos de:

A empresa Qually Clean presta serviços de limpeza e manutenção profissional
de piscina em residências, condomínios,
clubes aquáticos e outros.
Nosso serviço é realizado por profissionais qualificados, comprometidos e
habilitados em tratamento de piscina, que
asseguram um atendimento com rapidez,
eficiência e qualidade.
Não deixe o fantasma da limpeza
assombrar o seu verão. Contrate quem
entende do assunto e deixe as rugas de
lado. Entre em contato e faça seu orçamento.

Corte de grama;
Podas;
Roçadas;
Limpeza de áreas gramadas;
Plantio e replantio;
Reposição de flores;
Adubagem.

O que fazemos?
LIMPEZA PREDIAL

LIMPEZA DE CAIXA
D’ÁGUA

DEDETIZAÇÃO

Serviço de limpeza e conservação em
escritórios, lojas, colégios, galpões, prédios e
condomínios. Fachadas prediais são sempre
a preocupação dos condôminos e visitantes.
A aparência, netes caso, conta sempre!

Consuma água limpa e controle a propagação do mosquito da dengue, efetuando limpezas periódicas e manutenções
precisas. Além de saúde, você também
adquire o bem estar e qualidade de vida.

As pragas provocam danos ao homem
desde tempos remotos, não só pelo risco
à saúde através das doenças transmitidas,
mas também pelos estragos que causam
em alimentos e em diversos objetos.

LIMPEZA PREDIAL / LOJAS / ESCRITÓRIOS
/ GALPOES / COLÉGIOS

É muito importante que a caixa
d’água seja limpa de 06 em 06 meses
para que seja garantido o abastecimento
de água limpa para a sua família, para
condôminos e colaboradores de empresas, tornando a qualidade vida, melhor.
A manutenção e limpeza da caixa
d’água é impacta diretamente na saúde
de familiares, condôminos, funcionários,
entre outros, e, portanto, para a execução deste serviço deve-se seguir normas para que sejam feitas manutenções
periódicas da melhor forma possível.
Pensando na sua qualidade de vida, a
Qually Clean executa serviços de limpeza de caixa d’água sempe atendendo às
normas de qualidade e eficiência, entregando muito mais que bons resultados.

Na busca pela excelência na prestação de serviço de dedetização em BH, a
Qually Clean conta com uma equipe de
profissionais capacitados e qualificados.
Através de treinamentos com programas
de reciclagem no uso de equipamentos
autorizados pela ANVISA e licenciados
pelo Ministério da Saúde, nossos profissionais estão sempre prontos para melhor
atender a sua demanda. Assim, mantemos um atendimento de qualidade, de
amplo conhecimento técnico, com programas de qualidade e segurança, sempre
promovendo ambientes seguros, limpos, livres de insetos e outras pragas indesejadas.

Um ambiente limpo e higienizado faz
toda a diferença para a saúde e bem estar
das pessoas e funcionários.
A Qually Clean opera com profissionais
qualificados, sempre atuando conforme as
normas de segurança e com equipamentos de
precisão e qualidade, executamos a limpeza de
forma eficaz.
Atuamos com cobertura de férias, licenças e atestados médicos, onde o profissional
da área está ausente do ambiente laboral.
Trabalhamos em conformidade com a legislação municipal e com as diretrizes para o
descarte e segregação dos resíduos;
Realizamos a desinfecção e higienização
das áreas comuns em ambientes coorporativos.

O que fazemos?
LIMPEZA DE
EVENTOS

LIMPEZA
HOSPITALAR

LIMPEZA
INDUSTRIAL

Então, digamos que deseja realizar um
evento — seja uma festa, cerimônia ou mesmo uma convenção — é de longe a melhor
parte! Já a limpeza, é uma das piores e mais
trabalhosas em uma comemoração.

A limpeza hospitalar é uma medida eficaz
de prevenção e controle para romper a cadeia
epidemiológica das infecções. A disseminação
de vírus, bactérias e diversos fungos se dá
através do ar, água e diversas superfícies.

A limpeza industrial não é apenas uma
atividade realizada para deixar o ambiente
mais apresentável, mas também é uma
questão de segurança, oferecendo aos
colaboradores um ambiente de trabalho.

LIMPEZA PRÉ, DURANTE E PÓS EVENTO

LIMPEZA HOSPITALAR

A Qually Clean executa a limpeza pré,
durante e pós o seu evento. Com foco no
escopo, prioridades e solicitação, realizamos o serviço com qualidade, eficiência e
foco no conforto e comodidade dos seus
convidados.
Limpeza de salões, banheiros, cozinhas, mesas, cadeiras e áreas externas;
Operamos de acordo com a sua necessidade: antes, durante ou depois do
evento.
Quer saber mais sobre como deixar
sua festa ainda mais agradável? Entre em
contato e solicite um orçamento.

Executamos o serviço de limpeza e higienização no segmento médico e da saúde
em hospitais, clínicas particulares, consultórios odontológicos, laboratórios e outros.
Nosso serviço é executado em conformidade com a legislação e normalizações
da Vigilância Sanitária - ANVISA, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
CCIH e a Norma Regulamentadora NR 32.
Agimos com foco em promover a desinfecção de superfícies em serviços de saúde,
onde carece da descontaminação e higienização das superfícies, equipamentos e áreas.
A empresa possui profissionais com
experiência no gerenciamento de resíduos da saúde e responsável técnico
para liberação dos serviços.

A Qually Clean realiza a limpeza industrial
de sua empresa, geralmente, em duas etapas. Primeiro, eliminando todos os resíduos
e sujeiras aparentes e, em seguida, procedendo à desinfecção do ambiente. A ordem
deve ser mantida para que, ao final, todos os
equipamentos estejam prontos para utilização, sem qualquer risco para quem o utiliza.
O processo demanda cuidados específicos para cada tipo de indústria, necessitando de profissional capacitado para a
limpeza industrial. Assim, uma indústria
que trabalhe com produtos alimentícios
deve ter os cuidados voltados para essa
área, enquanto que uma indústria que produza equipamentos precisa da limpeza industrial mais voltada para equipamentos.
Quer sua indústria limpa de maneira correta e eficaz? Liga pra gente!

