
A empresa Alcea, Limitada, empresa com experiencia, dotada de equipamentos de última 
geração e devidamente certificados, permite-nos garantir aos clientes um serviço de elevada e 
reconhecida qualidade.

Composta por uma equipa jovem e ambiciosa preparada para todos os desafios num mercado 
cada vez mais exigente e competitivo, tendo como principal prioridade a satisfação total dos 
clientes.

A nossa forma de trabalhar consiste na qualidade de serviço a preços bastante baixos e com 
rapidez na entrega, garantindo assim uma boa relação Qualidade/ Preço.

Peça já o seu orçamento!
+224 947 659 061
alcealda@alcealda.com

Temos ao seu dispor um variado leque de máquinas
para lhe satisfazer todas as suas necessidades.

Os nossos serviços são os seguintes:
- Serviço de limpeza a seco e a água;

- Serviço de engomadoria a preço ou em forma de contrato (pacotes);

- Serviços de limpezas de cortinas, tapetes e carpetes, (serviços ao domicilio com a possibilidade de 
montagem e desmontagem no local);

- Serviço de limpeza ao domicílio (sofás e alcatifas);

- Serviços de arranjos de cortinas em todo tipo de tecidos;

- Serviço para empresas de fardamentos para hotéis, restaurantes, cantinas, alfaiatarias, ginásios, 
empresas de catering (preço por unidade ou ao kg);

- Serviço de recolha e entrega assegurada pelos nossos serviços em viaturas devidamente equipa-
das para o efeito.

Fazemos contratos mensais tanto para particulares como para empresas.

www.alcealimpezas.com

Viver num ambiente
limpo é fundamental!
Cuidamos por você.
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Limpeza de residencias e comercial
LImpezas agendadas de acordo  com a sua necessidade;

Limpeza pós-obras
A solução ao termino de suas obras;

Limpeza pré-mudança
Poupe seu tempo. Nao se desgaste. Limpamos organizamos o seu 
novo endereço;

Limpeza pré e pro-eventos
A apresentação e a organização de um ambiente, para realização dos 
seus eventos;

Dispomos de diaristas
Seu ambiente limpo e organizado em menos tempo;

Auxiliares de Limpeza
Uma alternativa para situações de urgência;

Lavadeiras e Passadeiras
Lavamos e passamos suas roupas no conforto do seu lar

Executamos os trabalhos com equipamentos e materias próprios, sem gasto extra para você.
Não tenha preocupação com produtos, incluido transporte, alimentação e encargos 
trabalhalistas. Todos os nossos colaboradores são empregados da empresa. O seu ambiente 
será limpo e cuidado por uma equipa de profissionais treinados e especializadas.  

SEDE:
Av. 21 de Janeiro, Morro Bento 2, nº 144
Luanda - Angola

5417015202

222 409 336 / 222 015 689

NIF

222 015 695

914 227 963 / 921 748 302

alcealda@alcealda.com

www.alcealda.com


