ESCREVA AQUI O TITULO

Royal Clean Distribuidora de Produtos de higiene
profissional e descartáveis / prestadora de serviços
terceirizados.

Somos uma Empresa com o compromisso de satisfazer a
todas as expectativas de higiene e limpeza dos nossos clientes,
adicionando valor aos seus negócios; fornecendo os melhores
sistemas de higiene e limpeza do mercado; oferecendo serviços
voltados para necessidades específicas; e fornecendo todo
acompanhamento, consultoria e apoio técnico necessário de
modo a ajudar os clientes a manterem os mais altos padrões de
qualidade aos menores custos possíveis.
Nossos sistemas de higiene estão voltados para garantir a
saúde, segurança, preservação do meio ambiente,
proporcionando uma melhoria contínua da qualidade de vida.

Toda a nossa linha de produtos de higiene profissional conta com
os devidos registros na ANVISA.

Referencial Royal Clean

Ressaltando que o nosso grande diferencial se
constitui no padrão de serviços. Nossa equipe
atua com visitas semanais aos clientes,
provendo o atendimento e treinamentos
especializados para uso dos produtos e práticas
de serviço. Além disso, contando com frota
própria para a distribuição dos produtos,
asseguramos entregas em até 48 horas do
pedido autorizado, o que confere aos nossos
clientes poderem operar com níveis ótimos de
estoques.

Quanto ao nosso referencial técnico, temos
o prazer de ter sido escolhidos para atuação
em eventos da relevância do Rock in Rio,
Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016, com
a instalação de barreiras sanitárias e
higienização das cozinhas em estrito
cumprimento as normas da ANVISA.

A Royal Clean Serviços e Higiene também é uma empresa especializada na terceirização de serviços de
higiene e limpeza, serviços gerais.
Nosso compromisso é oferecer as melhores soluções em limpeza, visando inovação, eficiência e qualidade através de
profissionais capacitados, treinados e habilitados a prestar um atendimento personalizado.
As facilidades de contratar nossos serviços são inúmeras, os encargos trabalhistas e benefícios ficam a cargo da nossa
empresa. Seu foco fica inteiramente na atividade fim. Além de também sermos distribuidor de produtos químicos e
descartáveis facilitando o trabalho eficiente.
A empresa contratante não tem a responsabilidade no gerenciamento dos funcionários. A equipe de funcionários recebe
visitas regulares dos supervisores para verificar as atividades e o andamento dos trabalhos.
Pregamos a máxima eficiência e agilidade como princípio. Em caso de imprevistos com algum dos funcionários da empresa,
tais como faltas, férias, licença e demissão. A Royal Clean faz a substituição imediata de maneira rápida e eficaz, suprindo as
necessidades do cliente.

A Royal Clean pode contribuir de forma positiva para higiene e limpeza das
empresas, através da venda de todos os produtos do portfólio e serviços
fornecidos, atendemos a diversas áreas, tais como: Hotéis, motéis,
hospitais, clínicas, shoppings centers, restaurantes, indústrias, postos de
serviços e empresas em geral.
Será um prazer inenarrável ter você como cliente!

Disponibilizamos um site em que possam nos conhecer melhor:
www.royalcleanrj.com.br
Para mais informações nossos telefones de contato são:
(21) 2617-4265/ (21) 2709-3489 e nosso e-mail:
royalcleandistribuidora@gmail.com

