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DESCRIÇÃO DO GERAL DO
SERVIÇO
O ACTIVEGEST é um
CONCEITO EXCLUSIVO
desenvolvido pela CIMAI que
consiste na OFERTA DE UM
PACOTE DE SERVIÇOS que
podem ser fornecidos de
forma modular, em função
das necessidades dos clientes.
A manutenção preventiva,
como um conjunto de serviços
integrados, é a melhor forma
de GARANTIR O BOM ESTADO
E FUNCIONAMENTO DE UM
COMPLEXO DE PISCINAS.
Na base do conceito
ACTIVEGEST está uma EQUIPA
DE PROFISSIONAIS com um
KNOW-HOW MULTIDISCIPLINAR
e mais de uma década de
experiência a fornecer
serviços diários tanto para o
setor privado como para o
setor público.
Antes de avançarmos com
qualquer projecto, os nossos
técnicos fazem sempre um
levantamento de todas as
necessidades a fim de
podermos apresentar soluções
integradas que lhes possam
criar valor aos nossos clientes.

ACTIVEGEST STANDARD 30
Serviço de manutenção integrado
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APLICAÇÃO
A necessidade de serviços de manutenção
ACTIVEGEST, está inerente a qualquer piscina
de uso público, nomeadamente as existentes
em:
- Complexos de Piscinas Municipais;
- Clubes ou Associações;
- Ginásios | Health Clubs | Fitness Clubs.

VANTAGENS
Redução de custos: Com base em economias
de escala proporcionadas pela integração de
serviços garantimos a redução dos custos em
curso;

ÁREA DE INTERVENÇÃO
STANDARD 30

Focalização de recursos: ganhando tranquilidade para o seu negócio/actividade;

1. Produtos Químicos: Inclui todos os produtos
químicos necessários ao tratamento da água.

Melhoraria da imagem da sua instalação: contribuindo para uma melhoria da imagem e
prestígio da sua piscina;

2. Monitorização Plano de Água: Inclui recolhas mensais de amostras, para análise em laboratório acreditado, de acordo com a legislação em vigor.

Redução dos tempos de paragem da
instalação.

CAPACIDADE E SUPORTE
TÉCNICO
A nossa capacidade técnica é sustentada
por:
- Uma equipa de trabalho direccionada para
o Cliente;
- Especialização;
- Credenciação;
- Disponibilidade.
O nosso serviço de manutenção inclui:

REVISTO 25 - 02 - 2016

- Fornecimento de mão-de-obra especializada;
- Procurement de peças/equipamentos de
substituição;
- Manutenção 24 horas, 365 dias/ano;
- Técnicos devidamente equipados com ferramentas apropriadas;
- Relatórios periódicos por cada instalação;
- Relatórios pontuais com diagnóstico de
anomalias;
- Software específico de gestão de
manutenção;
- Serviço certificado em conformidade com a
ISO 9001:2008.

3. ÁGUA - Assistência Técnica Especializada
Inclui assistência técnica especializada diária
que assegura a condução e manutenção de
todo o equipamento afecto ao tratamento da
água, nomeadamente, sistema de controlo e
doseamento, filtros, bombas recirculadoras,
entre outros, bem como monitorização diária
dos parâmetros químicos necessários e a execução das renovações de água necessárias e
obrigatórias, entre outras tarefas.
Está ainda incluído o serviço de aspiração periódico das piscinas.
4. UTAs/AVAC – AQUECIMENTO – SIST. SOLAR
Assistência Técnica Especializada
Não incluída
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