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Um banheiro limpo e higiênico diz muito sobre a sua empresa. Mostra 

que você aplica os mesmos altos padrões para todos os aspectos 

do seu negócio e que dá prioridade à higiene e segurança dos seus 

colaboradores e clientes. Ao optar por Cannon Hygiene garante um 

serviço de excelência mundial ao seu alcance.

Porque escolher a Cannon Hygiene para todas as necessidades do seu 

banheiro?

SERVIÇO EXCELENTE

O nivel do nosso serviço marca o padrão que a nossa concorrência gostaria de alançar. 

Os clientes confiam em nós. Num inquérito a nível mundial, a Cannon Hygiene registou 

os melhores resultados em termos de relação qualidade/preço e na sua ação consistente 

para satisfazer os interesses dos seus clientes.

MÁXIMA HIGIENE

Todos os produtos da Cannon Hygiene são criados para maximizar a higiene. Ao optar 

pela nossa gama completa de produtos, ampliará a proteção para os seus clientes e 

colaboradores.

UTILIZADORES SATISFEITOS

Escolha a gama completa de produtos da Cannon Hygiene e 

irá beneficiar da inovação em higiene e no produto, além do 

design completamente consistente no seu banheiro.

EFICÁCIA E POUPANÇA

A combinação de higiene feminina e dos programas de 

manutenção dos equipamentos permitir-lhe-á desfrutar de mais 

eficácia e poupança.

MENOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Uma única marca também representa uma única fatura e a redução de custos 

administrativos.

ESTATUTO DO CLIENTE

O nosso Estatuto do Cliente não garante apenas uma resposta a todas as consultas dos 

clientes, mas também rapidez numa resposta clara.

Os clientes escolhem a Cannon Hygiene graças ã nossa:

• Dedicação à máxima higiene em todo momento 

• Excelência do serviço 

• Alta eficiência e redução de custos 
• Soluções contínuas e inovação tecnolôgica 

Para mais informações sobre qualquer dos nossos serviços para o banheiro, ligue o 

(+55) 41 3551-1500, e-mail: comercial@br.cannonhygiene.com  

ou visite www.cannonhygiene.com.br
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Elevamos um banheiro limpo ao 
mais alto nível


