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Nossa rede está
ainda maior com
a inauguração
da Unidade
Presidente Prudente

De escolas à indústria, veja
como o Valor da Limpeza traz
resultados concretos
Confira nossos lançamentos e
descubra um dos portfólios mais
completos do mercado
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Editorial
Chegamos à segunda edição da RLMAG, nossa publicação anual que traz um resumo do ano e também
aponta caminhos para o futuro. Tivemos conquistas,
avanços e muito trabalho. Sempre focados em atender
nossos clientes com um amplo portfólio de produtos e
serviços, queremos também estar cada vez mais próximos fisicamente.
Esse é um dos motivos para comemorar a ampliação
da Rede RL, com a abertura da nova unidade de Presidente Prudente, no noroeste de São Paulo. Com ela,
vamos conseguir levar a nossa experiência para um
novo público, aproveitando a expertise local.
Nesta edição trazemos também oito cases em que as
soluções da RL foram aplicadas em escolas, indústrias,
restaurantes, escritórios e supermercados. Por meio
da limpeza profissional, conseguimos levar economia,
saúde e otimização dos processos das operações.
As novidades não param por aí. Com foco no bem-estar
das pessoas e do planeta, apresentamos um novo produto: o Copo Eco®, que substitui os copos descartáveis e
será um grande aliado para nossos clientes e seus colaboradores para tornar suas operações mais sustentáveis.
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Sempre tivemos o compromisso para formar parcerias sólidas, e mais uma vez fomos recompensados:
pelo terceiro ano consecutivo recebemos o Prêmio Indicados Infra. Desta vez, ocupamos o primeiro lugar da
lista com 7 recomendações. Somos gratos aos nossos
parceiros pelas indicações.
Outro importante destaque é a nossa produção de
conteúdo, um conhecimento construído ao longo de
nossa história, que deixamos sempre à disposição de
todos em nosso site: lá você pode encontrar e-books
com informações valiosas de limpeza profissional, artigos, infográficos, cartazes e vídeos de conscientização e treinamento.
Por fim, quero fazer um agradecimento especial a
toda a equipe da RL, pois é ela que leva o Valor da Limpeza para os nossos clientes e transforma nossa visão
em resultados concretos.
Obrigado pela confiança e boa leitura,
Ricardo Vacaro
Diretor Geral da RL Higiene

Como
podemos
ajudar?

A RL fornece produtos para higiene pessoal e limpeza profissional que, somados ao desenho de processos adequados a
cada situação, treinamentos e gestão do consumo, resultam em
valor para as organizações e saúde e bem-estar para as pessoas. Com 43 anos de história, a RL propõe uma abordagem
global da limpeza profissional, que combina o que há de mais
moderno em produtos com uma consultoria técnica completa.
Acreditamos no Valor da Limpeza e nos benefícios que ela
proporciona para pessoas e empresas por meio de soluções
sob medida e acompanhamento em todas as etapas, do diagnóstico à gestão.

DIAGNÓSTICO

SUPORTE
EM
CADA

TREINAMENTO

A RL analisa, planeja
de acordo com suas
necessidades e cria
métricas para avaliação
dos custos.

Entender o método
e utilizar corretamente
os produtos é fundamental
para reduzir custos.
Treinamos seus
operadores para que
eles otimizem ao
máximo a limpeza.

ETAPA

PORTFÓLIO
O portfólio da RL é um
dos mais completos do
mercado, com tudo o
que você precisa para
higiene profissional.

CONSCIENTIZAÇÃO
A RL oferece cartazes,
vídeos e ideias para
estimular as pessoas a
pouparem água, energia,
papéis e outros itens.

A RL realiza a
compensação de carbono
e também a compensação
de resíduos sólidos.

LOGÍSTICA

A RL é reconhecida
pelos seus clientes pela
flexibilidade e pontualidade
de sua entrega.

SUSTENTABILIDADE

GESTÃO

O custo caiu em relação
ao método anterior?
Economizou água? A RL
mostra o resultado da
operação para a melhoria
contínua dos processos
de limpeza.

ALLIA: uma rede internacional de distribuição
A RL Higiene é uma das fundadoras da ALLIA,
uma rede pioneira de distribuição de produtos de higiene e limpeza na América do Sul.
Além da presença em todas as regiões do
Brasil – expandindo-se para o restante do
continente –, a ALLIA tem parcerias que formam uma rede global: a INPACS (Europa, Ásia
e Oceania) e a Network (América do Norte).
Com isso, clientes, associados e fornecedores têm benefícios diretos: ganho de escala
na aquisição de produtos e serviços; fortalecimento de economias locais; simplificação do
processo de compra e gestão; padronização
de produtos, serviços e processos; aumento
da eficiência na cadeia de suprimentos; e a
razão de ser da ALLIA: atender contas corporativas multisites, sejam elas regionais, nacionais ou internacionais.
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UNIDADE
PRESIDENTE
PRUDENTE

UNIDADE CAMPINAS

UNIDADE SÃO PAULO

Expandindo
as fronteiras
Nova integrante da
Rede RL vai atender
a região noroeste do
estado de São Paulo
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UNIDADE HORECA

A RL Higiene tem agora uma nova
unidade em Presidente Prudente.
Com sólida presença em toda a região metropolitana de São Paulo e
de Campinas, a Rede RL expande
ainda mais a sua atuação, desta
vez para o noroeste do estado.
A nova unidade terá como diretor Caio Jeronymo, que está na Bio
Usa – empresa que agora faz parte da Rede RL – desde 2014 e conhece profundamente o mercado
da região. Para ele, a aproximação
com a RL foi natural. “Desde que
conheci a RL, enxerguei uma empresa com valores muito parecidos
com os nossos e com nível de excelência e diferenciação do mercado
que eu queria alcançar um dia com
a Bio Usa. Formar essa parceria e
assumir a responsabilidade do noroeste do estado é uma missão que
levamos muito a sério”, assinala.
Para Rogério Vacaro, Diretor Comercial da RL Higiene, “A Rede RL sai
fortalecida com este negócio ao colocar um pé numa região importante
do estado de São Paulo e, principalmente, por agregar à Rede um perfil

muito interessante que é o de um
empreendedor jovem comprometido
com a qualidade do trabalho e com
os resultados dos clientes, razão
pela qual vem obtendo bastante sucesso nos negócios”.
A Unidade Presidente Prudente
será responsável pelo atendimento
das regiões de Presidente Prudente e Marília que, juntas, têm dois
milhões de habitantes, com um PIB
superior a R$ 40 bilhões em um
mercado multissegmentado.
Os clientes da RL que possuem
unidades e negócios no noroeste
do estado de São Paulo passam a
ter um atendimento mais próximo e
uma resposta mais rápida.
Os clientes da Bio Usa, por outro
lado, passam a contar com uma
empresa de mais de 40 anos de
experiência, um vasto portfólio e
soluções completas de diagnóstico, análise e implementação de
processos de limpeza profissional,
além de grande capacidade logística. A partir de agora os clientes
da Bio Usa passam a ser atendidos
pela marca RL.

7x RL no Prêmio Infra
Pelo terceiro ano consecutivo a RL subiu ao
palco do Prêmio Indicados INFRA para receber
o troféu das mãos de seus clientes. O evento,
promovido pela Revista Infra como um mapa
para a identificação dos melhores fornecedores
de Facilities, celebra as empresas lembradas por
profissionais do setor em uma pesquisa sobre
fornecedores que tiveram impacto positivo no
ano. A RL foi a recordista com sete indicações.

O que nossos clientes dizem sobre a RL
O comprometimento
que precisamos

A RL tem
DNA de
inovação

Uma
parceira
incrível

Sempre nos
surpreende
positivamente

Produtos
de excelente
qualidade

Preocupação com
o meio ambiente e
sustentabilidade

O atendimento
e a agilidade
fazem a diferença

Além do Prêmio Infra, a RL organizou e esteve presente em diversos eventos em 2019, criando oportunidades de
contato e buscando sempre trocar experiências com os diversos atores do mercado.

Ricardo Vacaro, diretor da RL Higiene, recebe homenagem
da YouGreen, cooperativa comprometida com as questões
ambientais e parceira da RL na logística reversa para
compensação de resíduos.

Otimização de recursos, educação humanizada, diversidade
e cultura profissional de limpeza foram alguns dos temas
abordados no 6ª Fórum RL de Escolas, realizado em maio,
que reuniu cerca de 70 profissionais da área de Facilities e
Educação no Colégio Sidarta, em Cotia (SP).

Realizada em novembro, a 7ª edição do Fórum RL de
Escolas foi uma celebração da RL Campinas. O evento
aconteceu no Colégio Notre Dame e trouxe para o
centro do debate assuntos como gestão de facilities e
sustentabilidade no campus.

14º Congresso & Expo ABRAFAC 2019, realizado em
outubro e promovido pela Associação Brasileira de
Facilities – ABRAFAC no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo.

10ª edição do Encontro Grupas Gestores de Facilities,
em outubro de 2019, promovido pela RL na sede do
Mercado Livre, em Osasco, São Paulo. Além de integrar os
profissionais de facilities, o evento contou com palestras
e um tour dos convidados pelo local.

Também marcamos presença no Fórum Comprar,
realizado em agosto, no Expo Center Transamérica,
em São Paulo. Um espaço fundamental para troca de
experiências com profissionais de compras de grandes
empresas de todo o país.

16º Congresso Infra São Paulo e 8ª Expo Facility SP,
promovidos pela Revista Infra, em São Paulo. Sempre
com experiências inspiradoras sobre o dia a dia dos
profissionais de Facilities. Três dias de evento, realizado
em julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em SP.

Participamos dos vários fóruns da Revista Infra, onde
pudemos trocar experiências e apresentar as nossas
soluções para os mais diversos segmentos, como: Saúde,
Condomínio, Ambientes Educacionais, Hotéis e Indústrias.

Pelo valor da limpeza na Educação, marcamos presença
na Bett Educar 2019, o maior evento de educação e
tecnologia da América Latina, que aconteceu em maio, no
Expo Center Transamérica, em São Paulo.
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A LIMPEZA TEM UM VALOR

REAL E MENSURÁVEL
Dados fornecidos pela ISSA EUA e Canadá

COLABORADORES DOENTES

custam caro!

US$ 16.6 bilhões

9,3 dias perdidos
por colaborador ao ano

por ano

FALTAS NÃO PLANEJADAS CAUSAM
PROBLEMAS NO LOCAL DE TRABALHO

EXPOSIÇÃO AO PÓ
afeta as habilidades
cognitivas dos
colaboradores de

2 a 6%

54%

SINTOMAS DE
RESFRIADO E GRIPE
geram uma perda total
de rendimento de

diminuição de
produtividade

DÊ ATENÇÃO ESPECIAL PARA
SUPERFÍCIES DE ALTA CONTAMINAÇÃO

3 a 8%

CELULARES – TECLADOS – MOUSES
MICROONDAS – GELADEIRAS – VENDING MACHINES

SAÚDE =
MAIOR
PRODUTIVIDADE
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de vendas e
39% queda
serviços ao cliente

Colaboradores saudáveis
geram para a empresa:

5x

menos
faltas

4x

menos custos
com saúde

NO TRABALHO

PRODUTIVIDADE

AMBIENTES LIMPOS PROMOVEM
AUMENTO DE

2 a 8%

na produtividade

REDUÇÃO DE

62%

nas superfícies
contaminadas
por vírus

Durante o ensino
fundamental, alunos
contraem gripe de

8
a 10
vezes

Estudantes que
faltam muito são

7,4
vezes mais propensos

80%

em chances de
contrair resfriado

46%

de absenteísmo

ou gripe

6 em 10

pessoas admitem ir com
maior frequência a um
RESTAURANTE FAST-FOOD
se ele estiver limpo

a abandonar a escola

94%

Alunos
perdem

4,5

dias de aula

Professores
perdem

5,3

dias de aula

O QUE OS OLHOS NÃO VEEM,
O CORPO SENTE
s em
Pesquisa
IS
HOSPITA ue
q
revelaram

9su1p%
erfícies

das
nte
visualme
estavam pas
lim

das pessoas entrevistadas
nunca voltariam a
estabelecimentos com
BANHEIROS SUJOS

Apenas

10%

desse
estava total
m lim
de fato pas

86%

colocaram a limpeza como um
fator muito importante na hora
de escolher um RESTAURANTE,
HOTEL, CAFÉ OU BAR

97%

acham que é importante que
os RESTAURANTES utilizem
produtos de limpeza não
prejudiciais ao meio ambiente
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Conhecimento
compartilhado
De vídeos a cartazes,
os parceiros da RL têm
à disposição um vasto
conteúdo gratuito sobre
higiene, limpeza e
conscientização ambiental
SITE E BLOG RL: TODO O
CONTEÚDO EM UM SÓ LUGAR
Além de saber mais sobre nossos produtos e serviços, no site da RL você encontra muita informação sobre limpeza profissional, vídeos de treinamento para
operadores, dicas de uso de produtos,
dados sobre economia e ainda pode baixar gratuitamente e-books. Acompanhe
a RL no Linkedin e receba atualizações
semanais em primeira mão.

E-BOOKS: CONHECIMENTO
ESPECIALIZADO E DIDÁTICO
Os e-books da RL trazem dados, dicas
técnicas e informações mais aprofundadas sobre como manter os ambientes limpos e saudáveis para os mais
diversos segmentos. Estão disponíves
gratuitamente no site e-books focados
em escolas, escritórios e hospitais e
clínicas, além de um material especial
para pequenos e médios negócios.

CARTAZES LEVAM INFORMAÇÃO E
AUMENTAM O ENGAJAMENTO
Disponíveis para os clientes da RL, os
cartazes levam conscientização para
todos os públicos, reforçando entre
profissionais e clientes que os ambientes coletivos são responsabilidade de
todos. Essa consciência é indispensável para atingir um dos principais objetivos da RL: tornar os ambientes mais
limpos e sustentáveis.
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Compromisso com
o nosso planeta
Sempre atenta ao impacto de seus produtos na vida
das pessoas e no ambiente, a RL foi precursora
de várias boas práticas socioambientais
PIONEIRA NO FSC

BICAMPEÃ PRÊMIO ECO

ANÁLISE CICLO DE VIDA

A RL foi a primeira empresa da América do Sul a comercializar papéis
toalha com o certificado FSC – Forest
Stewardship Council, garantindo o
uso de matéria-prima produzida com
consciência ambiental.

Por duas vezes recebeu o Prêmio
Eco, iniciativa da Amcham junto aos
jornais Valor Econômico (2008) e O
Estado de S. Paulo (2016), de reconhecimento a empresas com ações
sustentáveis transformadoras.

Desenvolveu, em parceria com o
Grupo de Prevenção da Poluição
(GP2) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um estudo
baseado na metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida e criou o Higindoor 201, o primeiro produto químico de limpeza criado com a ACV.

LOGÍSTICA REVERSA

LIMPEZA SUSTENTÁVEL

Em parceria com a YouGreen,
cooperativa de beneficiamento de
materiais recicláveis, a RL calcula
a quantidade de resíduos gerados pela venda de seus produtos
e o equivalente a esse montante é
destinado pela YouGreen aos recicladores de embalagens. Em 2018,
compensamos 82.172 kg de papelão e 13.565 kg de plástico.

Criado pela RL Higiene, o conceito de Limpeza Sustentável define
a limpeza como aquela capaz de
proteger a saúde das pessoas que
fazem uso dos espaços e das que
operam a limpeza. A ideia, portanto, é utilizar a menor quantidade
possível de recursos materiais, garantindo o mínimo e adequado descarte na natureza. Um compromisso
que faz parte do DNA da RL Higiene.

CO₂ NEUTRO
E SELO OURO GHG
A RL foi a primeira empresa do
mercado de limpeza profissional
a se tornar membro do Programa
Brasileiro GHG Protocol, em 2010.
Em 2017, constituiu um inventário
público das emissões de Gás de
Efeito Estufa (GEE) que comprova
a neutralização das 89 toneladas
emitidas naquele ano. Pela transparência do material, a RL passa a
ser reconhecida com o Selo Ouro
do GHG Protocol, além do Selo
CO₂ Neutro pela compensação das
emissões, que são neutralizadas
por meio da compra de créditos de
carbono social.
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Resultados concretos
no Colégio Notre Dame...
Com quatro unidades, dois mil alunos e mais
de 400 funcionários, o colégio de Campinas
conseguiu ótimos resultados com a parceria da RL
Como todo colégio de grande
porte, a administração da limpeza é uma tarefa com muitos desafios, principalmente quando os
problemas interferem no funcionamento das salas.
Segundo a coordenadora administrativa do Notre Dame, Eliane
Moller, as trocas de período eram
prejudicadas por carteiras riscadas
e excesso de papéis no chão, o que
demandava mais serviço de limpeza
e gerava atraso nas aulas.
O contato com a RL aconteceu por
meio da supervisora operacional,
Josiane Fidelis. “De toda apresentação ficou forte a missão, visão e
valores que se afinam aos nossos,
que é Cuidar de Pessoas”, destaca.
Após análise, a RL propôs uma
mudança completa: baniu métodos
e produtos domésticos e instituiu
os de uso profissional com novos
limpadores e detergentes, ferramentas ergonômicas, panos descartáveis e outros itens.
A RL também foi responsável por
todo o treinamento, ensinando os
funcionários a utilizarem corretamente produtos e ferramentas,
além de mostrar boas práticas de
higienização. A troca por equipamentos ergonômicos foi bem recebida pela equipe operacional.
Era fundamental também engajar
professores e alunos. “Boa parte da
sujeira é causada durante a aula”,
assinala Josiane. Fotos das salas sujas e os e-books da RL foram levados
às reuniões pedagógicas. Os cartazes de conscientização reforçaram a
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50

A RL CONSEGUIU REDUZIR EM

%

os gastos em químicos e acessórios
em relação à proposta inicial

17 10
a quantidade de diferentes itens
de produtos de limpeza

“Fizemos

68

%

75,5

o volume de resíduos plásticos

%

o volume de produtos químicos em relação
ao fornecedor anterior, evitando descartar
1.087 litros no meio ambiente

a escolha certa. A RL auxilia na

gestão do estoque, compra equipamentos
modernos e econômicos, tem preços

competitivos e foco na sustentabilidade.”
Josiane Fidelis, supervisora operacional do Colégio Notre Dame

mensagem do valor da limpeza e da
economia de recursos.
“Fizemos a escolha certa. A RL auxilia na gestão do estoque, compra
equipamentos modernos e econômicos, tem preços competitivos e
foco na sustentabilidade. Tudo isso
com ética, agilidade no atendimento e, não menos importante, sabe

nos ouvir”, avalia a supervisora.
Com a ajuda da RL, o colégio
conseguiu mudança de comportamento, valorização dos espaços e
melhoria dos processos por meio
da limpeza profissional, obtendo
resultados palpáveis em saúde e
bem-estar para as pessoas, além de
economia para a instituição.

...e também no
Colégio São Luís
Em 10 meses de parceria, a RL conseguiu redução
de custos, maior vida útil dos produtos e otimizou
o tempo de operação na limpeza
O Colégio São Luís e a RL Higiene
caminham juntos desde abril de
2019 em uma parceria que trouxe
uma nova realidade para a limpeza
dos ambientes da tradicional escola paulistana. A partir da sólida
experiência em soluções de limpeza profissional para instituições de
ensino, a RL Higiene contribuiu, em
10 meses de parceria, para a redução de custos, maior vida útil dos
produtos, economia e otimização
do tempo de operação.
A mudança foi completa: novos
instrumentos operacionais e a
substituição de produtos domésticos por profissionais, novas práticas com acompanhamento da
transição e treinamento dos operadores. Completam as inovações
a troca de equipamentos de uso
coletivo com dispensers mais resistentes para os banheiros e adoção
de papéis toalha e higiênico com
mais qualidade, além de campanhas de conscientização.
“Fizemos, junto à RL, campanhas

“Com

de economia de papéis toalha, uso
consciente de água e conscientização para coordenadores, professores e alunos sobre o excesso de
sujeira em salas de aula após o uso
com o conceito trabalhamos com
limpeza e não com sujeira”, conta
Flávio Rodrigues Pinto, gerente-geral de Serviços. “Com o envolvimento de todos, hoje temos séries
em que os próprios alunos fazem a
limpeza de seu ambiente de sala
de aula”, completa.
O treinamento dos operadores,
incluído na solução da RL, garante
a efetividade do processo, formando uma equipe capacitada para desenvolver as atividades de forma
profissional, usando suas habilidades com ferramentas ergonomicamente corretas e trabalhando com
químicos biodegradáveis de baixo
impacto ambiental. Dessa forma,
há maior produtividade e cuidado
com a saúde dos trabalhadores de
limpeza, dos demais profissionais
e dos alunos.

REDUÇÃO
COMPROVADA
DE CUSTOS E
PRODUTOS

Economia
financeira

30

%

de redução do orçamento de
limpeza em relação ao fornecedor
anterior no período de 1 ano

Economia
de produtos

432

mil

metros de papel toalha
ou 55.528 folhas

o envolvimento de todos, hoje temos

séries em que os próprios alunos fazem a

limpeza de seu ambiente de sala de aula”

49 mil

metros de papel higiênico

Flávio Rodrigues Pinto, gerente-geral de serviços do Colégio São Luís
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Rede Avenida
acelera a limpeza
e reduz consumo
RL implementou uma solução de limpeza
profissional visando à segurança alimentar
Com 72 anos de existência, a
Rede de Supermercados Avenida
define novos rumos para o negócio. Sob o comando da 3ª geração
desde sua abertura, a rede tem
adotado um planejamento cada
vez mais consolidado, priorizando
a experiência de compras de seus
clientes, atenta a um novo estilo de consumo e satisfação. Foi
nesse contexto que a RL Higiene
tornou-se parceira do conglomerado, implementando sua solução
de limpeza profissional, a fim de
alcançar melhores resultados no
gerenciamento e nas operações.
"A limpeza e higiene no ramo supermercadista deve ser prioridade
para que possamos proporcionar
um ambiente agradável aos nossos
clientes e seguro no âmbito alimentar. Só conseguimos isso com
parceiros totalmente comprometidos com nossa ideologia de trabalho”, avalia Kiko Binato, diretor
comercial da Rede Avenida.
“A RL nos ajudou a elevar os padrões de limpeza e higiene da rede,
com um acompanhamento de perto em todos os setores e uma verdadeira preocupação em reduzir
nossos custos e melhorar nossos
processos”, acrescenta Eduardo
Binato, comprador do setor. São
20 lojas localizadas no centro-oeste paulista, com aproximadamente
2,5 mil colaboradores, cinco postos de combustíveis e um centro de
distribuição moderno.
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"Atender aos nossos clientes oferecendo alimentos com qualidade
e segurança alimentar é ter parceiros como a RL Higiene, que se compromete a auxiliar na higienização
e limpeza em todos os segmentos,
atingindo os resultados com excelência", afirma Paula Fernanda
Monte Rojo Ponces Bottosso, nutricionista da rede.
“A RL significa excelência em
atendimento e limpeza profissional”, completa Priscila Pitarelo,
compradora da rede. A solução de
limpeza profissional da RL proporcionou resultados concretos, como
redução do tempo de operação; redução no consumo de detergentes;
e redução no consumo de papéis
toalha e higiênico.

69%

Redução no
consumo de
detergentes

equivalente a 1.000 litros
de produto/mês

45%

Redução do tempo
de operação dos
colaboradores

equivalente a 32 minutos/dia
por funcionário

363

KG/
MÊS

Redução no consumo
de papéis toalha
e higiênico
equivalente a
4.356 kg/ano

Sorocaps gera 70%
menos resíduos com a RL
A Sorocaps, indústria farmacêutica
especializada no desenvolvimento
e comercialização de cápsulas gelatinosas de complemento alimentar,
trouxe para sua fábrica, em Sorocaba, interior de São Paulo, uma solução mais eficiente para limpeza de
superfícies: os panos descartáveis
Performa, produto da Allia.
“Confiamos nas melhorias que a
RL sugere e sempre temos bons resultados, uma excelente parceria”,
destaca Aline Araújo dos Santos, farmacêutica responsável da Sorocaps.

panos dobrados (400 panos).
“A RL já é fornecedora habitual da
empresa. Nunca tive algum problema em relação a pedidos e prazo
de entrega”, conta Ruth Feitosa,
responsável pelo setor de Compras
da Sorocaps. “A RL acompanha
tudo de perto auxiliando o cliente
a manter seu estoque sempre em
dia, sem falar nos projetos para gerar economia”, acrescenta.
Na transição para a utilização do
produto, a RL dispôs à Sorocaps
treinamento aos operadores, cons-

“Fizemos uma troca dos panos descartáveis utilizados
no setor produtivo pelo Performa. Logo no primeiro mês
tivemos uma economia incrível.”
O Performa tem grande capacidade de arraste e retenção, tornando
a limpeza muito mais rápida. A trama altamente resistente evita que
o pano solte fiapos ao rasgar-se,
impedindo o comprometimento
do processo de limpeza ou danos
a equipamentos. Disponíveis em
sete versões, os panos descartáveis da linha Performa compreendem limpezas técnicas e gerais,
leves, básicas e pesadas, em apresentações de rolo (500 panos) ou

cientização para evitar desperdícios e acompanhamento da prática
para aprimoramento na utilização.
Além da melhor performance no
processo de limpeza, a Sorocaps
teve ganhos em qualidade, aumento da segurança, redução no
consumo e economia de custos. “A
alteração dos panos na área de produção pelo Performa está sendo um
sucesso, já no primeiro mês conseguimos alcançar quase 70% de economia”, comemora Ruth.

NÚMEROS DA SOROCAPS EM
30 DIAS DE USO DO PERFORMA

de
13 horas
treinamento

economia
50% definanceira

69%

100
31

72%

de economia
em panos

de redução
na geração
de resíduos*

100
28

*(equivalente a 1,1 tonelada/ano - 1.121kg/ano)
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Allianz reduz
custos em 20%

Na Giovannetti,
menos papel e
mais economia

Parceria com a RL leva mais economia para uma
das maiores seguradoras do mundo
Parceira desde abril de 2019, a
Allianz Partners colhe resultados em
economia financeira e relata satisfação com o atendimento da RL. “Encontramos uma parceria que atende
muito melhor nossas expectativas.
A RL tem o cuidado em manter o orçamento dentro da verba que temos
disponível, sempre tentando encontrar novas formas de melhoria”, destaca Cida Moura, analista de suporte administrativo da empresa.

Todos os dispensers foram trocados por uma linha de melhor qualidade e resistência, e o papel toalha ganhou uma proporção menor
no corte, gerando mais economia.
O papel higiênico interfolhado dá
lugar ao rolo, reduzindo desperdícios. A solução da RL Higiene inclui
treinamento para os operadores
e campanhas de conscientização,
que colaboraram para que a redução de custos chegasse a 20%.

ECONOMIA DE PAPEL COM A RL HIGIENE
REDUÇÃO DE
PAPEL TOALHA

REDUÇÃO DE
PAPEL HIGIÊNICO

REDUÇÃO DE PAPEL
GUARDANAPO

folhas/dia*

folhas/dia*

folhas/dia*

3

2

2

*Por usuário, no período de 6 meses. Avaliação realizada com 1.550 usuários.

5.100
kwh
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62%

FOI A REDUÇÃO EM
CONSUMO DE
PAPEL TOALHA

ECONOMIA PARA O MEIO AMBIENTE

ECONOMIA
DE ENERGIA

Parceira da RL Higiene desde fevereiro de 2018 e com mais de 80 anos
de tradição, a choperia Giovannetti
Cambuí (Campinas, SP) procurou
na RL uma solução que atendesse
ao alto fluxo de pessoas para os
papéis toalha nos banheiros sem
as dificuldades que tinha com o
fornecedor anterior.
“Não havia um relacionamento
próximo como o da RL, tudo era
feito via e-commerce”, conta Higor Figueiredo, responsável por
compras. “Vejo a RL como um parceiro que se preocupa com nossos
custos e como estamos utilizando
nossos produtos, não quer simplesmente vender”, acrescenta.
A RL substituiu o papel de uso
dos clientes de rolo simples para
toalha interfolha dupla. “As pessoas usavam mais o papel em
rolo e, pela qualidade inferior,
picotava sujando o banheiro. A
qualidade do papel da RL e as
campanhas de conscientização
ajudaram a reduzir o consumo
e a manter o ambiente limpo”,
finaliza Higor.

REDUÇÃO DA
EMISSÃO DE CO2

2.245
kg de Co
²

20%

FOI A ECONOMIA
FINANCEIRA
(EM RELAÇÃO AO
FORNECEDOR ANTERIOR)

Bom para a English Live,
bom para o ambiente
Com soluções que impactam positivamente no orçamento e também no ambiente, a English Live,
escola de inglês online, experimenta os resultados da parceria
com a RL: economia financeira e
redução de mais de três toneladas
em volume de papel.
Os produtos nos banheiros e na
copa do escritório foram renovados.
Papéis toalha da RL trazem mais
resistência e melhor absorção que
os anteriores. Higienizadores de
assento, ao invés de protetores de
assento, ajudam a eliminar germes
e bactérias. O sistema de espuma
substitui o sabonete líquido.
Campanhas de conscientização
completam as ações. “Tivemos palestras com vídeos e brindes aos
participantes”, conta Jucélia Aguiar,
analista de compras e facilities da
English Live. “Vejo a RL como uma
parceira sensacional”, finaliza.

A ENGLISH LIVE REDUZIU
OS IMPACTOS AMBIENTAL
E FINANCEIRO COM A RL

-3

TONELADAS DE PAPEL

2 mil

KWH ECONOMIZADOS

957

KG DE CO2 NÃO EMITIDOS

1.948.000
FOLHAS POUPADAS

13%

DE ECONOMIA MENSAL
COMPARADO AO
CENÁRIO ANTERIOR
(MÉDIA MENSAL)

*Referência para cálculos: Learning tools

Solução RL elimina totalmente a carga
microbiana em salas limpas da HospPharma
Especializada em nutrição parental e preparações quimioterápicas,
a HospPharma encontrou na RL a
parceria que precisava. O relacionamento já acontecia com o fornecimento de panos descartáveis
e permitiu identificar pontos de
melhoria para a limpeza das salas
limpas – destinadas à manipulação
e produção, onde é preciso garantir
uma higienização total para eliminar
riscos de contaminações.
Rodos e baldes dão lugar ao Bio-Lamello, ferramenta profissional
utilizada em conjunto ao pano descartável, mais ergonômico e que
permite mais segurança para o

ambiente, além de rapidez para os
operadores. O Optigerm®, químico
específico para uso hospitalar, completa a solução, pois garante mais
segurança em ambientes críticos
ou controlados.
A HospPharma realizou análises
microbiológicas dos ambientes, que
mostraram a eliminação total da carga microbiana em toda a estrutura
envolvida. “De imediato, houve uma
melhora significativa na aparência
do chão. O produto não apresentou
nenhum cheiro forte, além de ter
fácil aplicabilidade”, avalia Natalia
Pierszajec, analista de qualidade da
HospPharma.
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Um brinde ao
meio ambiente
Nova linha de copos duráveis da RL substitui
os descartáveis e é uma ótima maneira de
engajar e conscientizar as equipes
Com foco em reduzir cada vez mais
o descarte de resíduo, a RL fez uma
parceria com o Copo Eco® e traz
uma nova abordagem para a hora
da água ou cafezinho nas empresas. São copos reutilizáveis, feitos
em plástico durável, e representam
25 vezes menos impacto ambiental
do que todos os copos descartáveis
disponíveis no mercado atualmente.
Há tempos a RL pensa em uma
solução que gere menos impacto
ambiental que os copos descartáveis de plástico. Sabemos que esses copos são recicláveis, mas essa
não é a realidade em nosso país.
Todos os dias são jogados 720 milhões de copos descartáveis no lixo
e apenas 3% dos resíduos sólidos
urbanos são reciclados no Brasil.
O Copo Eco® comporta 400 ml e
pode ser utilizado para o consumo
de bebidas geladas ou quentes e
pode ir ao microondas. Fáceis de
higienizar, os copos vêm na cor azul
com espaço para o colaborador escrever o nome, uma maneira prática
e econômica de imprimir a identificação pessoal. Contribui para incentivar uma atitude mais consciente
em seus colaboradores e sua empresa deixa de descartar mais plástico na natureza.
Além de todos os benefícios para
o ambiente, o Copo Eco® traz vantagens econômicas para as empresas.
Para se ter uma ideia, cada pessoa
utiliza, em média, quatro copos descartáveis por dia. Em uma empresa
com 100 pessoas, são cerca de 8 mil
copos por mês, o que gera custo de
reposição, estoque e volume de lixo.

16 - RLMAG

Para completar a solução com mais
eficiência e economia, a empresa
pode optar também por um sistema
automatizado para a lavagem dos copos - e também de toda a louça. Com o
uso de máquinas, a tarefa de lavagem
é executada em dois minutos, no máximo, e a lavagem automatizada pode
representar uma economia de 5 mil
litros de água ao ano.
E então, quer experimentar? Mude
para o copo durável da RL Higiene e
colabore para reduzir o lixo plástico
em nossas cidades.

Seu espaço, sua limpeza
Com o SelfCleaning, todos
podem manter suas mesas
limpas por mais tempo e
com mais praticidade
A Estação SelfCleaning é uma solução completa para os ambientes corporativos. Com
design sofisticado, criado pela arquiteta Veronica Vacaro, e ferramentas profissionais
de limpeza, reúne todos os itens para eliminar bactérias das mesas de escritório.
A ideia é que cada um seja responsável
pela limpeza de sua estação de trabalho em
seu próprio tempo, sem esperar pela limpeza regular. “Com os itens da estação, rapidamente o colaborador garante um ambiente
limpo, seguro e saudável”, aponta Enrico
Vacaro, coordenador de marketing da RL.
“Quanto maior a frequência da higienização das mesas pela equipe de limpeza, maior
o tempo de interrupção ao trabalho do colaborador. Nossa solução vai de encontro a
esses dois pontos para garantir uma limpeza
constante, eficiente e que não atrapalhe o andamento do trabalho em si”, completa Enrico.

CADA ESTAÇÃO INCLUI
• PANOS DESCARTÁVEIS DE ALTA TECNOLOGIA COM GRANDE CAPACIDADE DE ARRASTE E RETENÇÃO
• LIMPADOR MULTIUSO À BASE DE PERÓXIDO ATIVADO PARA REAGIR COM MATÉRIA ORGÂNICA
• LUVAS PARA PROTEGER AS MÃOS (OPCIONAL)

RL desenvolve projeto piloto
de banheiros inteligentes
Tecnologia proporciona melhor experiência para os usuários
Sempre atenta à inovação, a RL
Higiene desenvolve um novo conceito (ainda em fase experimental):
os banheiros inteligentes, dotados
de sensores para estabelecer uma
sequência de dados em medição e
controle dos insumos.
Podem ser instalados em dispensers
de papel para notificar necessidade de
reposição; latas de resíduos para aviso de esvaziamento; e odorizadores,
para estabelecer o intervalo ideal entre os disparos. Úteis ainda no contro-

le de estoque com alerta direto ao fornecedor para reposição de produtos.
A gestão acontece por aplicativo
gratuito no celular e de forma integrada. Com interface amigável e
customizável, o sistema permite a
integração com outros dispositivos.
Dashboards intuitivos e de fácil compreensão permitem acompanhamento em tempo real e de qualquer lugar.
A mensuração na utilização dos
produtos é mais uma vantagem que
auxilia no planejamento para um

abastecimento preciso e possibilita
mais agilidade na medição dos resultados em economia de produtos.
Inédito no setor de Facilities, o
projeto contempla os objetivos da
RL em abrir caminhos para soluções cada vez mais eficientes em
limpeza profissional. Os banheiros
inteligentes proporcionam uma melhor experiência ao usuário e maior
eficiência e controle aos gestores
ao somar valor em recursos para
esses ambientes.
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dispensers

Perfeitos para
qualquer ambiente
Disponíveis em três linhas com diferentes abordagens,
os dispensers da RL agregam valor, design e eficiência
para operações de portes e necessidades diversos.

A mais completa linha de dispensers do mercado: sofisticação, beleza e durabilidade. Translúcida,
leve e com design compacto, ela é
fácil de operar e tem opções para
os mais diversos tipos de papéis,
sabonetes e refis.

Os dispensers da linha Essenz
têm a combinação perfeita de resistência, versatilidade e facilidade no abastecimento. Com um
design moderno, ele se encaixa
bem em qualquer ambiente, de
banheiros compactos até áreas de
grande circulação.

A linha Habitat é perfeita para
quem procura um dispenser de
qualidade, mas com economia. Resistente e com um design leve, ele
é versátil para qualquer ambiente.
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papéis

Um papel para
cada necessidade
Disponíveis em apresentações
de rolo ou interfolhados, as linhas
de papéis toalha e higiênicos profissionais da RL Higiene atendem
a todos os públicos e permitem
operações mais eficientes e econômicas. Nossa equipe técnica
avalia seus ambientes e indica um
papel para cada necessidade: seja
ela sofisticação, economia, redu-

ção de custos, alta circulação de
pessoas e muito mais. Compactos,
os papéis seguem em caixas com
grande capacidade de armazenagem, facilitando o estoque. Os
dispensers que acompanham as linhas suportam muito mais papéis,
reduzindo a frequência do abastecimento e mantendo a higiene por
mais tempo.
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químicos

Limpeza com baixo
impacto ambiental
Disponíveis em quatro apresentações (1L, 2L, 5L e spray), a linha de
químicos da RL Higiene é composta
por Removedores, Desinfetantes,
Limpadores e Detergentes, Acabamentos e Selantes, separados por
códigos de cor.
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Em versões de uso direto ou ultraconcentrados para diluição, todos os produtos
seguem as recomendações da ANVISA e
têm alta biodegradabilidade. As linhas
compreendem químicos para todos
os tipos de superfícies em limpeza
diária, intensiva ou difícil.

higiene para
as mãos

Proteção, saúde e bem-estar
A linha de soluções para a higiene das mãos da RL está disponível
em apresentações líquida, spray
e espuma, com embalagens em
formato refil ou bombonas de 5L,

adaptáveis a diversas realidades
e espaços. Os sanitizantes protegem a pele, têm cheiros e texturas
suaves e são menos agressivos
para as mãos.
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ferramentas e
acessórios

Eficiência com segurança
e ergonomia
Desenvolvidas levando em conta
os conceitos de ergonomia, produtividade e melhor aproveitamento
dos movimentos, as ferramentas e
acessórios de limpeza da RL Higiene
tornam as operações mais eficientes
e seguras para os operadores de limpeza. É imprescindível que os opera-
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dores tenham à disposição ferramentas profissionais, com tudo ao seu
alcance, para que possam se locomover e se organizar da melhor maneira. Carrinhos, MOPs, rodos, panos
de microfibra, entre outros, otimizam
as operações de limpeza, permitindo
mais segurança e eficiência.

máquinas &
equipamentos

Produtividade em um novo patamar
A RL Higiene disponibiliza uma lista completa de máquinas para limpeza profissional, como varredeiras elétricas e lavadoras
de piso. Uma máquina varredeira básica
possibilita varrer 1.200 m² em apenas uma
hora. Os modelos mais sofisticados podem
varrer até 25.000 m². Já as máquinas lavadoras executam todas as etapas da lavagem
de uma só vez, aplicando o produto na superfície, esfregando com as escovas e aspi-

rando. Dependendo do modelo, até 1.500
m² são limpos em uma hora de trabalho. Já
as máquinas de lavar louças frontal e capo
são ideais para restaurantes que precisam
de eficiência e higienização adequada para
desinfecção de louças. Dependendo do modelo, é possível lavar até 18 pratos em apenas 2 minutos. O consumo de água de um
ciclo médio de lavagem gasta somente 2,8
litros de água.
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panos
descartáveis

Reduza a chance de
contaminação cruzada
Os panos descartáveis da RL Higiene têm grande capacidade de
arraste e retenção, tornando a limpeza muito mais rápida, reduzindo
tanto o tempo da limpeza quanto
a chance de contaminações cruzadas — especialmente importante
em clínicas, hospitais, indústrias
alimentícias e farmacêuticas e em
HoReCa. Além de ser altamente
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resistente, a trama evita que, ao
rasgar-se, o pano descartável solte
fiapos que possam comprometer o
processo de limpeza ou danificar
equipamentos. Disponíveis em sete
versões, os panos da linha Performa compreendem limpezas técnicas e gerais, leves, básicas e pesadas, em apresentações de rolo (500
panos) ou fold (400 panos).

variedades

Um upgrade
para o seu
banheiro
A RL Higiene disponibiliza uma linha de dispensers automáticos de
fio dental, copo e enxaguante bucal
para banheiros.

resíduos

Coleta seletiva
A linha de sacos de lixo para resíduos traz apresentações com 5 versões de cores para utilização em
coleta seletiva e setorização dos
descartes.

RLMAG - 25

Encontre o seu produto

PANOS DESCARTÁVEIS

QUÍMICOS

PAPÉIS

DISPENSERS

Os produtos e seus respectivos códigos são uma referência para que você possa fazer seu pedido para um consultor da RL Higiene. Como o portfólio da RL é sempre atualizado com novos lançamentos, sugerimos que você consulte nosso site e assine nossa
newsletter para ficar sempre informado.
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AADAC19

Dispenser Toalheiro Autocut Mini Essenz

EEDTI224

Dispenser para Toalha Interfolhas 2 e 3 Dobras-Black Cloud Habitat

EEDHI200

Dispenser Higiênico Interfolhado Essenz

ELDHI214

Dispenser Higiênico Interfolhas Lunes

EEDHR201

Dispenser Higiênico Rolo Essenz

ELDHR211

Dispenser Higiênico Rolo Lunes

EEDLB206

Dispenser para Saquinho de Absorvente Essenz

ELDAC209

Dispenser Toalheiro Autocut Midi Lunes

EEDPA205

Dispenser para Protetor de Assento Essenz

ELDSS219

Dispenser Mini Spray Lunes

EEDSE202

Dispenser para Sabonete Espuma Essenz

ELDAC210

Dispenser Toalheiro Autocut Mini Lunes

EEDSL203

Dispenser para Sabonete Líquido Essenz

ELDSE216

Dispenser para Sabonete Espuma Lunes

EEDTI204

Dispenser Toalha Interfolhas Essenz

ELDSL215

Dispenser para Sabonete Líquido Lunes

EDSD20

Dispenser Preto para Sabonete Desengraxante Essenz

EDPA217

Dispenser Protetor de Assento Lunes

EEDAC223

Dispenser Mini Toalheiro Autocut-Black Cloud Habitat

ELDLB218

Dispenser Saquinho de Absorvente Lunes

EEDHI232

Dispenser para Higiênico Interfolhas-Black Cloud Habitat

ELDTI212

Dispenser Toalha Interfolhas 2 Dobras Lunes

EEDHR231

Dispenser para Papel Higiênico Rolo-Black Cloud Habitat

ELDTI213

Dispenser Toalha Interfolhas 3 Dobras Lunes

EEDSE226

Dispenser para Sabonete Espuma-Black Cloud Habitat

EDEE11

Saboneteira Automática New Eversoft

EEDSS227

Dispenser para Sabonete Spray-Black Cloud Habitat

10140089

Papel Higiênico Rolo Folha Dupla Ness 64 un. de 30 m

EETRS103

Papel Toalha Rolo Folha Simples Essenz caixa c/ 6 rolos de 250 m

EBTRS101

Papel Toalha Rolo Folha Simples Essenz Basic caixa c/ 6 rolos de 200 m
Papel Toalha Rolo Folha Simples Essenz Basic
caixa c/ 8 rolos de 170 m

EETVS114

EBTRS105

Papel Toalha Interfolhado V-Fold Folha Simples Essenz
caixa c/ 4.800 folhas

Papel Toalha Interfolhado V-Fold Folha Simples Essenz
caixa c/ 4.800 folhas

EETZS100

EBTVS123

Papel Toalha Interfolhado Z-Fold Folha Simples Essenz
caixa c/ 2.400 folhas

Papel Higiênico Interfolhado V-Fold Folha Dupla Essenz
caixa c/ 12.000 folhas

EETZS116

EEHID110

Papel Toalha Interfolhado Z-Fold Folha Simples Essenz
caixa c/ 2.400 folhas

ESTRD115

Papel Toalha Rolo Folha Dupla Essenz Stilo caixa c/ 8 rolos de 150 m

EEHRD109

Papel Higiênico Midi Roll Folha Dupla Essenz
caixa c/ 8 rolos de 250 m

ESTVD113

Papel Toalha Interfolhado V-Fold Folha Dupla Essenz Stilo
caixa c/ 2.400 folhas

EEHRS108

Papel Higiênico Midi Roll Folha Simples Essenz
caixa c/ 8 rolos de 400 m

ESTVD121

Papel Toalha Interfolhado V-Fold Folha Dupla Essenz
caixa c/ 2.400 folhas

EETRS102

Papel Toalha Rolo Folha Simples Essenz caixa c/ 6 rolos de 170 m

PTM400

Papel Toalha Multiuso-2 rolos de 400 m

HNH12201

Limpador Multiuso Geral Higindoor 201 galão de 2L c/ 1 diluição

HNH32201

Limpador Multiuso Geral Higindoor 201 galão de 2L c/ 3 diluições

HLS05331

Limpador Desinfetante de Uso Geral Higindoor 331 galão c/ 5L

HNH01203

Detergente Neutro para Louça Higindoor 203 frasco c/ 1L

HSS12331

Limpador Desinfetante Sem Fragrância Higindoor 331
galão de 2L c/ 1 diluição

HNH05203
HNH05205

Detergente Neutro para Louça Higindoor 203 galão c/ 5L

HNH12410

Detergente Geral para Pisos Higindoor 410 galão de 2L c/ 1 diluição

Detergente Desengraxante Uso Geral Higindoor 205 galão c/ 5L

HNH05422

Detergente para Pisos Higindoor 422 galão c/ 5L

HNH01207

Detergente Desincrustante Alcalino Higindoor 207 frasco c/ 1L

HNP05423

Removedor de Cera Alta Performance Higindoor 423 galão c/ 5L

HNH12213

Detergente Neutro Higindoor 213 galão de 2L c/ 1 diluição

HNP05424

Selador Base Aquosa Higindoor 424 galão c/ 5L

HNH32222

Limpador Multiuso c/ Peróxido Higindoor 222
galão de 2L c/ 3 diluições

HNP05425

Selador e Acabamento Low Speed Higindoor 425 galão c/ 5L

HNP05426

Acabamento Acrílico High Speed Higindoor 426 galão c/ 5L

HNH06222

Limpador Multiuso c/ Peróxido Higindoor 222 frasco c/ 500 ml

HNP05427

Acabamento Acrílico Ultra High Speed Higindoor 427 galão c/ 5L

HNH05222

Limpador Multiuso c/ Peróxido Higindoor 222 galão c/ 5L

HNH05428

Detergente Clareador para Pisos Higindoor 428 galão c/ 5L

HNH05224

Limpador Multiuso c/ Peróxido Higindoor 224 galão c/ 5L

HNH05501

Removedor de Manchas para Carpetes Higindoor 501 galão c/ 5L

HNH05225

Detergente Desengraxante Higindoor 225 galão c/ 5L

HNH05502

Detergente Limpador para Carpetes Higindoor 502 galão c/ 5L

HLS12331

Limpador Desinfetante de Uso Geral Higindoor 331
galão de 2L c/ 1 diluição

ENSS1301

Limpador Assento Sanitário Essenz caixa c/ 6 refis de 600 ml

H4202L

Removedor de tinta de caneta Higindoor 420 galão c/ 2L

HLS32331

Limpador Desinfetante de Uso Geral Higindoor 331
galão de 2L c/ 3 diluições

PWGLQ700

Pano Descartável Limpeza Geral Leve Branco Performa caixa c/ 400 panos

PWGLR701

Pano Descartável Limpeza Geral Leve Laranja Performa rolo c/ 500 panos

PWGPQ709

Pano Descartável Limpeza Geral Pesada Branco Performa
caixa c/ 1.200 panos

PWGPQ702

Pano Descartável Limpeza Geral Pesada Branco Performa
caixa c/ 400 panos

PWTLQ710

Pano Descartável Limpeza Técnica Leve Branco Performa
caixa c/ 1.200 panos

PWGPR703

Pano Descartável Limpeza Geral Pesada Verde Performa
rolo c/ 500 unidades

PWGBQ711

Pano Descartável Limpeza Geral Basic Branco Performa
caixa c/ 1.200 panos

PWTLQ704

Pano Descartável Limpeza Técnica Leve Branco Performa
caixa c/ 400 panos

PWGBR712

Pano Descartável Limpeza Geral Basic Branco Performa rolo c/ 600 panos

PWGLQPC

Pano Descartável Limpeza Geral Leve Pacote Performa c/ 50 panos

PWTLR705

Pano Descartável Limpeza Técnica Leve Branco Performa rolo c/ 500 panos

005209

Pano Descartável Sontara Proclean k835 rolo c/ 500 panos

PWTPQ706

Pano Descartável Limpeza Técnica Pesada Branco Performa
caixa c/ 400 panos

005222

Pano Descartável para Sala Limpa Sontara Micropure Ap c/ 300 panos

005224

Pano Descartável para Sala Limpa Sontara Micropure 100 c/ 300 panos

PWTPR707

Pano Descartável Limpeza Técnica Pesada Branco Performa
rolo c/ 300 panos

005231

Pano Descartável Sontara Proclean K838 rolo c/ 500 panos

005235

Pano Descartável Sontara Proclean K835 caixa c/ 400 panos

PWGLQ708

Pano Descartável Limpeza Geral Leve Branco Performa
caixa c/ 1.200 panos

005236

Pano Descartável Sontara Proclean K838 caixa c/ 400 panos

HIGIENE PARA AS MÃOS
VARIEDADES
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
RESÍDUOS

EAS163

Sanitizante Spray c/ Álcool Essenz
caixa c/ 6 refis de 600 ml

ENSE6124

Sabonete Antisséptico Espuma Essenz
caixa c/ 6 refis de 600 ml

HFHL5102

Sabonete Líquido Frutal Higindoor 102
galão c/ 5L

ECHE6121

Sabonete Espuma Citrus Essenz
caixa c/ 6 refis de 600 ml

ENSS6127

Álcool Antisséptico Spray Essenz
caixa c/ 6 refis de 600 ml

HNSL5103

Sabonete Líquido Antisséptico Higindoor
103 galão c/ 5L

EEHL1114

Sabonete Líquido Erva Doce Essenz Stilo
caixa c/ 6 refis de 800 ml

ESE160

Sabonete Floral Espuma Essenz Stilo
caixa c/ 6 refis de 600 ml

HNSL1103

Sabonete Antisséptico Líquido Higindoor
103 caixa c/ 6 refis de 1L

EFHE1108

Sabonete Espuma Vert Floral Essenz
caixa c/ 6 refis de 1L

ESE161

Sabonete Antisséptico Espuma Essenz
Stilo caixa c/ 6 refis de 600 ml

HNSG1105

Álcool Gel Higindoor 105
caixa c/ 6 refis de 1L

EFHE6120

Sabonete Espuma Frutal Essenz
caixa c/ 6 refis de 600 ml

ESLD4L

Sabonete Líquido Desengraxante Essenz
caixa c/ 4 refis de 4L

2NEVAE

Sanitizante Espuma New Eversoft
caixa c/ 6 refis de 1,2L

EFHS6122

Sabonete Espuma Frutal Essenz
caixa c/ 6 refis de 600 ml

ESS214

Sabonete Spray Floral Essenz Studio
caixa c/ 6 refis de 600 ml

2NEVESA

Sabonete Antisséptico Espuma New
Eversoft caixa c/ 6 refis de 1,2L

ENSE1109

Sabonete Antisséptico Espuma Essenz
caixa c/ 6 refis de 1L

EVHE1107

Sabonete Espuma Verbena Essenz
caixa c/ 6 refis de 1L

2NEWPT

Sabonete Espuma New Eversoft
caixa c/ 6 refis de 1,2L

ENSE1110

Antisséptico Sem Enxágue Espuma Essenz
caixa c/ 6 refis de 1L

EVHE5107

Sabonete Espuma Verbena Essenz
galão c/ 5L

SELFM1

Estação SelfCleaning para Mesa
Dispensador de Antisséptico
Bucal Branco a Pilha
Antisséptico Bucal 1L
Fio Dental c/ 500 metros

EEDOS221

Dispenser para Odorizador de
Ambientes Essenz

EEATQ804
BIOMIC
BIOTAB
DGM20

Tela Desodorizante de Tutti Frutti Essenz
Tela para mictorio Biomic
Biotab c/ 4 un.
Guardanapeira Torre Fumê

005601
005602
000611
000613
000615
000619

Refil Odorizador Silvestre Higindoor 601
Refil Odorizador Brisa Higindoor 602
Luva Laranja P Sanro Plus
Luva Laranja M Sanro Plus
Luva Laranja G Sanro Plus
Luva Verde P Sanro Top

Luva Verde M Sanro Top
Luva Verde G Sanro Top
Luva Amarela P Sanro Top
Luva Amarela M Sanro Top
Luva Amarela G Sanro Top
Luva Nitrílica Verde P Talge
Luva Nitrílica Verde M Talge
Luva Nitrílica Verde G Talge
Protetor de Assento Essenz refil c/ 150 un.

Saquinho para Absorvente Essenz
refil c/ 25 un.

000401
00201

000623
000624
000620
000621
000622
2006VD
2007VD
2008VD
EEAPA800

EEALB802

000034

GGFS01

Guardanapo Interfolhado Giornata Folha
Simples caixa c/ 4.000 folhas

GGFS02

EEALB801

Saquinho para Absorvente Essenz
refil c/ 25 un.

Guardanapo Mesa Folha Dupla Giornata
caixa c/ 3.000 folhas

Protetor de Assento Essenz
refil c/ 40 folhas

GGFS04

EEAPA803

Guardanapo Mesa Folha Simples Giornata
caixa c/ 6.000 folhas

COPORL

Copo Reutilizável Copo Eco® 300 ml

002931
004484
T04490
T04491
T06480
T00141
T00142
T00145
T00801
T00802
T00856
T00868
T00695
T00696
T0694A
T694AZ
T66480

Cabo de Alumínio 140 cm
Armação Plástica para Mop Água
Refil Mop Água Branco c/ Fita Azul
Refil Mop Água Branco c/ Fita Verde
Balde Action 30L c/ Espremedor Tec Amarelo
Refil Mop Pó Acrílico 40 cm X 12 cm
Refil Mop Pó Acrílico 60 cm X 12 cm
Refil Mop Pó Acrílico 120 cm X 12 cm
Armação para Mop Pó 40 cm X 12 cm
Armação para Mop Pó 60 cm X 12 cm
Armação para Mop Pó 1200 cm X 12 cm
Suporte Wet System Light
Refil Microblue para Wet System
Refil Micro Ativa para Wet System
Refil de Microfibra Branco para Wet System
Refil de Microfibra Azul para Wet System
Balde Action 30 L c/ Espremedor Dry

T05611
T05645
T08511
T08512
T08601
T08602
T08611
T08612
T08622
T08641
T08642
T00791
T00792
T00793
T00795
T08700

Pá Coletora Clip Articulada c/ Haste
Kit Pá Coletara B.fly
Extensão telescópica 3 m
Extensão telescópica 6 m
Refil Rodo Industrial de 45 cm Verde
Refil Rodo Industrial de 55 cm Verde
Refil Rodo Industrial de 45 cm Vermelho
Refil Rodo Industrial de 55 cm Vermelho
Refil Rodo Industrial de 55 cm Amarelo
Refil Rodo Industrial de 45 cm Azul
Refil Rodo Industrial de 55 cm Azul
Pano de Microfibra Vermelho
Pano de Microfibra Verde
Pano de Microfibra Amarelo
Pano de Microfibra Azul
Suporte LT Terfir Limpa Tudo

T08800

Aplicador Bio Pró c/ Gatilho e base velcro
de 40 cm

T00724
T00727
T745MB
T745MR
T00885
T08703
T00729
T00734
T01044
T03576
T03519
T05020
T08883
T30419
T05560

Refil Velcro Micro Ativa 40 cm
Refil Velcro Microblue 40 cm
Refil Velcro de Microfibra Azul 40 cm
Refil Velcro de Microfibra Vermelha 40 cm
Suporte Velcro 40 cm
Suporte Manual c/ Velcro 30 cm
Refil Microblue para Suporte Manual 30 cm
Refil Clean Glass para Suporte Manual 30 cm
Cabo Telescópico 1,80 m
Placa Sinalizadora de Piso Molhado
Cesta Multiuso Grande
Espanador Eletrostático
Armação Espanador Bend-Bit 60 cm
Refil para Espanador Bend-Bit 60 cm
Vassoura Fló para Recolhimento

SRLPT900

Saco de Lixo Preto Leve 20L
SAX c/ 100 un.

002715

Saco de Lixo100L Preto SAX
c/ 100 un.

002722

Saco de Lixo 200L Verde
SAX c/ 100 un.

002736

Saco de Lixo 40L Cinza SAX
c/ 100 un.

SRLPT901

Saco de Lixo Preto Leve 40L
SAX c/ 100 un.

002720

Saco de Lixo 100L Preto
Super SAX c/ 100 un.

002703

Saco de Lixo 20L Vermelho
SAX c/ 100 un.

002737

Saco de Lixo 60L Cinza SAX
c/ 100 un.

SRLPT902

Saco de Lixo Preto Leve 60L
SAX c/ 100 un.

002725

Saco de Lixo 200L Preto SAX
c/ 100 un.

002708

Saco de Lixo 40L Vermelho
SAX c/ 100 un.

002738

Saco de Lixo 100L Cinza SAX
c/ 100 un.

SRLPT904

Saco de Lixo Preto Leve
100L SAX c/ 100 un.

002701

Saco de Lixo 20L Azul SAX
c/ 100 un.

002713

Saco de Lixo 60L Vermelho
SAX c/ 100 un.

002740

Saco de Lixo 200L Cinza SAX
c/ 100 un.

SRMPT905

Saco de Lixo Preto Médio
100L SAX c/ 100 un.

002706

Saco de Lixo 40L Azul SAX
c/ 100 un.

002728

Saco de Lixo 100L Vermelho
SAX c/ 100 un.

002632

Saco de Lixo 20L Branco
SAX c/ 100 un.

SRRPT903

Saco de Lixo Preto Reforçado
60L SAX c/ 100 un.

002711

Saco de Lixo 60L Azul SAX
c/ 100 un.

002723

Saco de Lixo 200L Vermelho
SAX c/ 100 un.

002642

Saco de Lixo 40L Branco
SAX c/ 100 un.

SRRPT906

Saco de Lixo Preto Reforçado
100L SAX c/ 100 un.

002726

Saco de Lixo 100L Azul SAX
c/ 100 un.

002704

Saco de Lixo 20L Amarelo
SAX c/ 100 un.

002652

Saco de Lixo 60L Branco
SAX c/ 100 un.

SRSPT908

Saco de Lixo Preto Reforçado
200L SAX c/ 100 un.

002721

Saco de Lixo 200L Azul SAX
c/ 100 un.

002709

Saco de Lixo 40L Amarelo
SAX c/ 100 un.

002671

Saco de Lixo 100L Branco
SAX c/ 100 un.

SRSPT907

Saco de Lixo Preto Super
Reforçado 100L SAX c/ 100 un.

002702

Saco de Lixo 20L Verde SAX
c/ 100 un.

002714

Saco de Lixo 60L Amarelo
SAX c/ 100 un.

002673

Saco de Lixo 200L Branco
SAX c/ 100 un.

002700

Saco de Lixo 20L Preto SAX
c/ 100 un.

002707

Saco de Lixo 40L Verde SAX
c/ 100 un.

002729

Saco de Lixo 100L Amarelo
SAX c/ 100 un.

002705

Saco de Lixo40L Preto SAX
c/ 100 un.

002712

Saco de Lixo 60L Verde SAX
c/ 100 un.

002724

Saco de Lixo 200L Amarelo
SAX c/ 100 un.

002710

Saco de Lixo 60L Preto SAX
c/ 100 un.

002727

Saco de Lixo 100L Verde
SAX c/ 100 un.

002735

Saco de Lixo 20L Cinza SAX
c/ 100 un.

Para as máquinas de tratamento de pisos e lavadoras de louças, entre em contato com um consultor da RL.
RLMAG - 27

WWW.RL.COM.BR

UNIDADE SÃO PAULO
RUA MAJOR PALADINO 128 G1
TEL 0800 015 6088

UNIDADE CAMPINAS
RUA JAMES CLERK MAXWELL 451
TEL 0800 015 6088

UNIDADE HORECA
R. ANÍBAL PEDRO GODINHO 42
TEL 11 4328 2006

UNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE
AVENIDA ANA JACINTA 2575
TEL 18 3906 2590

LINKEDIN.COM/COMPANY/RL-HIGIENE
FACEBOOK.COM/RLHIGIENE
INSTAGRAM.COM/RLHIGIENE
VIMEO.COM/RLHIGIENE

