ROUPAS DO PÓLO
LAVANDERIA & TOALHEIRO

Experiência e credibilidade

fepam
LICENCIADO

Apresentamos nosso sistema de uniformização
Gestão de Serviços
Etiquetamos todo uniforme com os dados do usuário, nome ou
número de matrícula. Disponibilizamos a troca diária do uniforme
sujo por um limpo, etiquetas termo-aderentes, ﬁxadas na gola,
possibilitando que o uniforme retorne para o mesmo usuário.
Armários gaveteiros em comodato, sem custo ao cliente.
Frota totalmente própria, com motoristas treinados e identiﬁcados.
Todos os serviços regulamentados, respeitando as normas ambientais.
Atendimento personalizado, conforme necessidade do cliente.

Higienização
Processo industrial, com produtos de alto padrão garantem uma
total higienização dos uniformes em lotes numerados e separados.

PANOS INDUSTRIAIS
-Disponibilizados para
sistema de comodato
-100% algodão

HIGIENIZAÇÃO DE EPI ´S
- Processos de higienização
com alto padrão de Limpeza
Todo material personalizado identiﬁcado.
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CONHEÇA O PROJETO DE FUTURAS
INSTALAÇÕES

Experiência e credibilidade

NOSSO PROJETO É DE UMA LAVANDERIA ALTAMENTE SUSTENTÁVEL
> Aproveitamento de toda água da chuva
através de piscinas de 75 mil litros, que receberão toda agua coletada dos telhados, que
após tratadas serão utilizadas no processo industrial.
> Utilização de produtos químicos certiﬁcados e biodegradáveis,
com dosadores automatizados, para redução de quantidades.....................................
> Estação de tratamento de eﬂuentes líquidos com capacidade de
reaproveitamento de até 90% da água utilizada nos processos...........................................
> Reaproveitamento da caloria, gerada nas secadoras, para aproveitamento na
estufa de secagem de EPI´s............................................................................
> Projeto de reaproveitamento de uniformes e epi´s em parceria com
projetos sociais.............................................................................
> Descarte de todo lodo resultante do tratamento de eﬂuentes em empresas
devidamente licenciadas..................................................................
> Sistema de coleta seletiva de resíduos em toda empresa com convênio
de doação para cooperativas de recicladores.....................................................................

O pavilhão já está com a cobertura e paredes prontas e previsão
de ﬁnalização em julho de 2015.

Esperamos por você!

