www.duolimpa.com
A DUOLIMPA atua nas áreas da Limpeza doméstica, Jardinagem, manutenção de jardins,
Limpeza florestal e devastações de matas e terrenos no grande-Porto, Gaia e Espinho.
A empresa baseia-se em valores essenciais como a qualidade do serviço prestado, o máximo
profissionalismo e transparência processual, permitindo assim estabelecer duradouras relações de
confiança com os clientes.
Efetuamos também outras intervenções como pequenas desflorestações, plantações, abate e poda
de pequenas árvores, limpezas de terrenos, matas e quintais, queimadas controladas, remoção
de detritos e lavragem ou preparação do terreno para cultivo.
Possuímos todo o tipo de equipamento ligeiro (roçadoras, moto-serras, charruas, fresas, semeador
de batatas, brocas para abertura de furos para plantações, etc.) e estabelecemos parcerias para
disponibilizar sempre que necessário diverso equipamento pesado (tratores, trituradoras,
reboques florestais e gruas, etc.) de forma a executar cada serviço nas condições ideais.
Todos os trabalhos são executados com maquinaria adequada e rigoroso cumprimento das
normas técnicas de atuação.
Procedemos à recolha dos resíduos provenientes das limpezas efetuadas e abate de árvores.
Se pretende vender a madeira do seu pinhal temos condições de auxiliar nessa tarefa com
competência e segurança negocial.
Somos uma empresa estabelecida com pressupostos basilares e formação continua dos nossos
técnicos, dispondo dos seguros, recursos e condições necessárias, tanto a nível de
equipamentos como de meios humanos, para que possa ficar inteiramente descansado ao
contratar os nossos serviços.
Apesar da nossa melhor divulgação se basear no passa-palavra entre os nossos clientes, não
podemos ficar alheios às novas formas de divulgação da nossa atividade, de forma a podermos
proporcionar a todos os interessados a disponibilidade e qualidade dos nossos serviços.

Limpezas domésticas, Limpezas de escritórios, Pequenas Limpezas
florestais - Mondas - Limpeza de taludes - Prevenção.
Serviço garantido.
Devastações de matas e terrenos - Preparação de terrenos agrícolas.
Estamos ao seu inteiro dispor para o/a esclarecer
Orçamentos gratuitos na nossa área preferencial de atuação.
Contacte-nos...
A floresta é um bem de todos, logo, a limpeza florestal deverá ser realizada de uma forma
preventiva para a manter limpa e segura!

