
Guia		para		uma		limpeza		inteligente  

Limpeza		melhor		para		uma		hospitalidade		melhor 

Full		Rent  

Hotel 

Custo		certo		por		quarto
com		tudo		incluı́do 



Uma	melhoria		na		organização,		pro�issionalismo		e		imagem	 

FullRent	Hotel,	limpeza		com		custo		certo	para	a	 	h	 otelaria		 

A		oferta		FullRent		Hotels	 	impli�ica		a		gestão	d	 o		controle		da		limpeza		optimizando		a	q	 ualidade	d	 o	s	 erviço		e	
melhorando		o		impacto		económico.  
FullRent		Hotel	é		a		fórmula		perfeita	q	 ue		garante		a		qualidade		da		limpeza		a		um		custo		certo	p	 or	q	 uarto		
ocupado,	i	ncluindo	m	 áquinas,		equipamentos,		panos	e	 		detergentes.	  
O	c	 usto		certo		inclui	t	 ambém	u	 ma		vasta		gama	d	 e	s	 erviços	d	 esde	a	 	c	 onsultoria	a	 ̀ 	e	 laboração		dos		planos	d	 e	
limpeza,	f	ormação		periódica		do		pessoal,		manutenção		e		reparação	das	m	 áquinas		e	e	 quipamentos. 	 

Melhorg	 estão,m	 elhorq	 ualidade 	

Graças		ao		sistema		FullRent		Hotel		os		custos		e	o	 s	t	empos	d	 a		limpeza		do		quarto		estão		sempre	s	 ob	
controlo:	
•	 Controlo	efetivo	da		utilização		dos		produtos		quı́micos		graças		ao		sistema		Gynius.		O	desperdıćio		ou		
falta		de		produto		deixarão		de		ser		um		problema; 	

•	Equipamentos,		panos		e	p	 rodutos		da		máxima		e�icácia,	f	ornecidos		com		base		no	p	 lano	a	 cordado		de	
entregas		programadas; 	

•	 Formação		contıńua		dos		operadores,	p	 revista		no		pacote,		permite		a	correta	aplicação		da			
metodologia		de	l	impeza	e	 	a	 	c	 onsequente		optimização	das	fases	e	dos	tempos		operativos,		com	 	
ganhos		no	tempo	de		execução		das		tarefas. 	

Simpli�icação	organizativa,	a	 nulação	d	 as	c	 ompras	e	 	r	 edução		dos		stocks 	

O	s	 istema		FullRent		Hotel		permite	u	 m	melhor		controlo	e	 		uma		simpli�icação		dos		procedimentos. 	
O		nosso	s	 istema	acaba		com		os		pedidos		de		compra	e	a		gestão		das	encomendas		de	e	 quipamentos		e			 	
produtos,		os		stocks		e		o		espaço		de	armazém	são		eliminados	graças	a	 o		uso	d	 e		detergentes		concentrados			 	
fornecidos		pela	máquina	G	 ynius.		Os	m	 ateriais		de	c	 onsumo	s	 ão	f	ornecidos	e	 	a	 		manutenção	d	 as	 	
máquinas		e		equipamentos		é	f	eita	n	 as	d	 atas		programadas. 	

Sistemad	 e	qualidadec	 erti�icado,	clientes	satisfeitos 	

A		limpeza		é		uma	c	 omponente	e	 ssencial	d	 a		cultura	h	 oteleira	e	 		um	e	 lemento 	fundamental		da		qualidade		do		
serviço,		imediatamente		perceptıv́el,		que		tem		um		impacto		fortı́ssimo		sobre		a		imagem		da		estrutura		hoteleira,	
como		indicador	d	 o		ı́ndice		de		satisfação		dos		clientes 	

Maior	s	 ustentabilidade,	melhor	meio	ambiente				

A		eliminação		de		recipientes		e		embalagens		melhora		os		parâmetros		ambientais		do		hotel:
				Redução		da		emissão		de		CO ;2•	
				Redução		do		consumo		de		H 0;2•	
				Redução		do		consumo		de		plástico;•	
				Redução		do		consumo		de		cartão;•	
				Redução		do		consumo		energético;•	
			O		FullRent		inclui		o		cálculo		da		redução		do		impacto		ambiental		do		hotel		através		de	•		

							um		software		especı�́ico



Melhores	p	 rodutos,	maiores		vantagens 	

O		sistema		revolucionário	Gynius.		Fornecimento		de		detergentes		controlado

A		máquina		Gynius		fornece		os		detergentes		em		unidoses,		permitindo:
				cálculo		preventivo		do		consumo		de		detergentes,		controlado		através		de		uma		plataforma	web;•
				a		recolha		das		unidoses/garrafas		é		gerido		através		de		cartões		de		utilizador.•
Em		fórmula		concentrada		e		de		uma		forma		segura,		a		máquina		Gynius		fornece:
				Gynius	1,		manutenção		de		pavimentos;•
				Gynius	3,		multiusos;•
				Gynius	4,		manutenção		de		instalações		sanitárias;•
				Gynius,		ambientador.•

Limpeza		do		quarto	-	Equipamento

A		linha		Hotel		dos		nossos		produtos		tem		como		base		a		estética		e		a		funcionalidade.		Os		painéis		�ixos	e		as	
portas		que		fecham		o		carro		quando		não		está		em		uso,		tornam-no	mais		seguro,		ordenado		e		discreto,	
inserindo-se		perfeitamente		no		hall		ou		nos		corredores		dos		quartos.		Os		carros		estão		disponıv́eis		na	
versão		Mini	e	Maxi,	conforme		a		exigência		de		cada		estrutura	hoteleira		e		mantêm		a		sua		funcionalidade		e		a	
durabilidade		graças		à		alta	qualidade		do	plástico		e		dos		componentes		com		que		são		fabricados.

Limpeza		do		quarto	–	Bate-escovas		e		aspirador

Compacto		e		manobrável,	os	aspiradores		propostos		são		aparelhos		ideais	para		ambientes,		como		o		hotel,		onde	
é		necessário		conjugar		potência,		e�iciência		e		tranquilidade.		Pelas		suas		caracterıśticas		técnicas,		pode		ser	
utilizado		várias		vezes		ao		dia,		mesmo		na		presença		de		hóspedes,		graças		ao		nıv́el		baixo		de		ruıd́o		e		à		máxima	
higiene,	que		o		seu		sistema		de		�iltragem		de		ar		permite.		Adequado	ao		sector		hoteleiro,		também		o		bate	-escovas
pro�issional,		vertical		e		multifunções,		especi�ico		para		a		limpeza		de		grandes		superfıćies		têxteis		ou		duras,		com	
baixo		nıv́el	de		ruıd́o		e		de		eleva	da		potência		de		aspiração.

Limpeza		de		áreas		comuns	–	Lavadoras

Ecologia,		contenção		de		custos		e		maior		rendimento,		qualidade		da		limpeza		e		baixo		ruıd́o:		estas		são		as	
caracterıśticas		principais		das		lavadoras		de		pavimento		que		pode		adquirir.	Graças		ao		sistema		de		aspiração		e	
limpeza		exclusivo		e		patenteado,		as		lavadoras		de		pavimentos		da		gama		ECS		são		as		mais		silenciosas		do	
mercado,		feitas		para		funcionar		na		presença		de		pessoas.		A	utilização		de		discos		em		micro�ibra		e	
procedimentos		especı�́icos		de		uso,		asseguram		um		nıv́el		superior		de		limpeza		e		higienização,		reduzindo		o	
consumo		de		água		em		80%,		relativamente		às		lavadoras		normais,		o		que		contribui		signi�icativamente		para		a	
melhoria		do	impacto		ambiental.

Manutenção		programada		e	máquinas	especiais

O		sistema		FullRent		Hotel		inclui		um		plano		de		manutenção		periódica	dos		equipamentos		de		forma		a		garantir		o	
máximo		desempenho		na		sua		utilização.		O		cliente		tem		a		garantia,		sem		qualquer		custo		adicional,		de		ter		o		seu	
equipamento		sempre		em		excelente		estado.
Máquinas		para		todas		as	necessidades.		Sanivap,		sistema		certi�icado,		também		no		âmbito		hoteleiro,		que		utiliza	
o	vapor	para	higienizar	e	desinfectar	com	toda	a	segurança	e	sem	utilização	de	produtos	quıḿicos,	qualquer	
área		ou		superfıćie		com		a		máxima		e�icácia:		lavatórios,		sanitários,		banheiras,		camas,		cobertas,		pavimentos,	
cortinas,		alcatifa,		tapetes,		e		todas		as	áreas		da		cozinha.
Nos		hotéis		com		�itness		e		Spa,		Sanivap		é		a		solução		ideal		para		higienizar		equipamentos,		chuveiros		e	camas		de	
massagem.



 

Tel.: +351 244 8028 83                             comercial@fullrent.pt  

A	FullRent	em		conjunto	
com		a	ARCO	cria		um	
conceito		novo		de		limpeza 	

	 	

Um		plano		passo-a-
passo,	personalizado	

A		implementação		do	s	 istema		FullRent	
envolve		5		etapas: 	

1.	Visita		ao	Hotel		
E� 		efectuado		o		levantamento		das	
caracterı́sticas		e	exigências		do	Hotel	
e	é		feita	uma	primeira		estimativa 	do	
custo		por		quarto.	

	
2.	P	 rojeto	
E� 		elaborado		um		plano		de		limpeza	
personalizado		para	o	 		Hotel	
incluindo		produtos,		equipamentos		e	
respectivos		protocolos	o	 perativos		e	
o		manual	d	 e		higiene		do		hotel,		com	
os	respectivos		modelos		de		controlo. 	
	

3.		Instalação		e		fornecimento	
Instalação		e		fornecimento		das	
máquinas		para		a	e	 xecução		do	
programa.	
	

4.	F	 ormação	
Formação		e	i	mplementação		do	
plano		de		formação		aos		diversos	
funcionários.	

	
5.		Controlo	
–	Através		de	u	 ma		plataforma	web,		o	
Gynius		controla		a	c	 orreta		
utilização		do		produto		quı́mico	p	 or	
parte		do		operador; 	

–	A		Inspeção		e		o		controle		periódico	
veri�icam		a		correta		execução	d	 os	
protocolos.	

As	opções	FullRent		Hotel	
Com	o 	Fullrent	Hotel	poderá		sempre
adequar		as		suas	n	 ecessidades	ao		plano	
que		mais		lhe		convém. 	
1ªO	 pção: 	Fornecimento	d	 e		quı́micos	
com		máquina		Gynius.	
2ª	Opção:	Fornecimento	d	 e		quı́micos	
com		máquina		Gynius	+	 	consumıv́eis	e	 	
equipamentos.	
3ª	O	 pção:	Fornecimento	d	 e		quı́micos	
com		máquina		Gynius	+	 		consumıv́eis		e	
equipamentos	+	 		maquinaria		de	
limpeza.	
Apenas		terá	q	 ue	e	 scolher		a		opção		mais	
rentável		para		o		seu		hotel. 	
Em	qualquer		das		opções,	está		prevista		
formação		contı́nua	do		pessoal	e	
assistência		técnica	n	 os		diferentes	
equipamentos.	

Formação		contı́nua	
Os		funcionários		de		limpeza		têm		um		papel	
fundamental		para		assegurar		aq	 ualidade		do	
serviço.	
O	s	 istema		FullRent		inclui	 planos		de	
formação		que		cobrem:	
•	 	procedimentos	d	 e		limpeza	p	 ara	a	 s	
diferentes		áreas; 	

•	 	aplicação		do		código		de		cores; 	
•	 	etapas		e		horários		para		garantir	q	 ue		o	
trabalho		é		realizado		corretamente; 	

•	 	mecanismos	d	 e	c	 ontrolo; 	
•	 	comunicação		com		o		cliente.	

Manutenção		programada		e	
reparação		das		máquinas	

O	s	 istema		FullRent	Hotel	inclui	um		plano	
de		manutenção	p	 eriódica	dos	
equipamentos	d	 e		forma		a	g	 arantir	o	 	
máximo	d	 esempenho		na		sua		utilização.	 O	
cliente		tem		a		garantia,	 sem	q	 ualquer	
custo		adicional,	de		ter		o		seu		equipamento	
sempre		em	e	 xcelente		estado. 	

FullRent	-	uma	empresa	criada	para	
dar	soluções	completas	na	limpeza	
pro�issional,	propõe	produtos	e	
serviços	capazes	de	responder	a	cada	
exigência		de	limpeza	e	desinfeção	dos	
diversos	ambientes.

ARCO	-	uma	empresa	jovem,	
fortemente	inovadora	e	especializada	
no	mundo	dos	detergentes	aplicados	à	
exigência	do	sector	hoteleiro.

Consciente	da	importância	da	limpeza	
e	higiene	em	local	públicos	e	hotéis,	
com	as	soluções	para	a	hotelaria	em	
geral	e	o	sistema	FullRent	Hotel	em	
particular,	a	FullRent	e	a	ARCO	visam	
inovar	a	oferta	para	o	sector	hoteleiro	
com	um	pacote	completo	de	produtos	
e	serviços	para	os	hotéis,	as	pessoas	e	
o	meio	ambiente:
1.	Custo	�ixo	por	quarto	limpo	com
todos	os	detergentes,	consumıv́eis,
equipamentos,	máquinas	e	serviços
incluıd́os;

2.	Desenvolvimento	de	um	plano	de
limpeza	e	formação	contıńua	dos
funcionários;

3.	Gestão	mais	simples;
4.	Redução	do	impacto	ambiental;
5.	Redução	de	custos	graças	à
optimização	dos	tempos	de	
trabalho,	planeamento	e	controlo
das	tarefas	de	limpeza.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

