
SERVIÇOS DE
LIMPEZA 

A HIGTOP é uma distribuidora de produtos de 
higiene e limpeza, localizada no estado da 
Bahia, que tem como propósito contribuir para 
a saúde e bem estar das pessoas, através da 
oferta de soluções inovadoras e eficientes em 
limpeza e higiene profissional.

Com uma vasta linha de produtos e 
equipamentos, a HIGTOP oferece itens de alta 
qualidade para grandes ambientes, como 
hotéis, prédios públicos, hospitais, 
supermercados, shoppings e indústrias, e 
também para pequenas e médias empresas.
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A HIGTOP executa serviços de limpeza para áreas 
específicas. O trabalho envolve análise técnica, 
equipe especializada e a aplicação de produtos 
de higiene e limpeza específicos para cada 
necessidade.

Outro diferencial desse trabalho é a utilização de 
tecnologia de ponta, com o uso de 
equipamentos de última geração no processo de 
limpeza, gerando maior economia, reduzindo o 
prazo de entrega e a aumentando a eficiência.

O trabalho envolve limpeza de pisos, fachadas, 
escadas rolantes, ambientes pós-obras e a 
desinfecção de áreas críticas. O objetivo é 
garantir uma higienização eficiente, sem 
danificar as superfícies limpas.
 

LIMPEZA COM 
EFICIÊNCIA

SERVIÇOS

Limpeza de Vidros
Utilizamos equipamento com água 
100% pura. A tecnologia garante que a 
limpeza seja feita com maior eficiência, 
economia e em menor tempo. 

Limpeza e Lavagem de Pisos
A limpeza adequada garante que não 
ocorra agressões ao revestimento, 
prolonga a vida útil do piso e garante 
uma boa aparência para a empresa. 

Limpeza de Tapetes e Estofados
Nosso sistema de limpeza elimina as 
sujidades, sem danificar seu tapete ou 
estofado, mantendo o ambiente 
higienizado e livre de bactérias e ácaros.

Limpeza Pós-Obra
Limpamos vidros, porcelanatos, rejuntes, 
áreas de difícil acesso utilizando produtos 
especializados, que permitem remover a 
sujeira sem danificar as superfícies.  

Limpeza de Fachadas
O uso de equipamento de alta tecnologia 

com água 100% pura é ideal também 
para a limpeza de edifícios pequenos, 

janelas e fachadas de difícil alcance. 

Limpeza de Escada Rolante
Utilizamos um equipamento inovador que 

permite a limpeza, sem desmontar a 
escada. Eliminamos manchas e o acúmulo 

de resíduos dos degraus e corrimãos.

Limpeza de Áreas Críticas
Realizamos procedimentos para limpeza, 

desinfecção e descontaminação das 
superfícies, através de utilização de 

produtos e equipamentos adequados.

Tratamento Convencional de Piso
Pode ser feito em pisos de madeira, pedras 
naturais, cerâmica, entre outros. Envolve as 

fases de implantação, manutenção e 
limpeza com aplicação de recamadas. 


