
Visão

Missão

Valores

Responsabilidade
Ética
Profissionalismo
Eficiência
Inovação
Tecnologia

Trabalhar sempre oferecendo serviços de qualidade que 
integrem soluções inovadoras, profissionais especializados e 
processos adequados para contemplar e satisfazer nossos 
clientes.

Consolidar os trabalhos e esforços de uma missão baseada em 
valores para sermos uma empresa líder no segmento de 
Assistência Técnica, Venda Técnica e Locação de 
equipamentos para limpeza profissional e industrial.

Apresentação

Desde 2011 oferecendo soluções inovadoras para limpeza e na manutenção 
destes equipamentos. Dedicada à criação de ambientes mais limpos e 
seguros a Scolari Máquinas, em parceria com a Alfa, uma empresa Tennant, 
oferece soluções em limpeza profissional e tecnologias sustentáveis para 
empresas inovadoras e comprometidas com o futuro do planeta. A Alfa 
desenvolve e fabrica equipamentos comerciais e industriais como lavadoras, 
varredeiras, soluções para carpetes, equipamentos para ambientes externos, 
entre outras.

scolarimaquinas.com.br



Qualidade

A Scolari Máquinas possui uma equipe de colaboradores altamente capacitada
e treinada para trazer as melhores soluções para você e sua empresa.
Qualificamos nossos profissionais para um atendimento padrão  com qualidade 
e segurança.
Possuímos as licenças de PPRA e PCMSO e todas as negativas necessárias.

Meio Ambiente
"A Scolari Máquinas pratica a filosofia dos 3'R (Reduzir, Reutilizar e Reciclar, em 
todas suas ações.
A empresa trabalha com a separação correta dos resíduos, possibilitando dessa 
forma a reciclagem dos mesmos "

Soluções:

Linha de Limpeza

Dedicada à criação de ambientes mais limpos e seguros, a Scolari Máquinas
em parceria com a Alfa Tennant, oferece soluções em limpeza profissional e 
tecnologias sustentáveis para empresas inovadoras e comprometidas com o 
futuro do planeta. A Alfa desenvolve e fabrica equipamentos comerciais e 
industriais como lavadoras, varredeiras, soluções para carpetes, equipamentos 
para ambientes externos, entre outras.

Linha de Jardinagem

A Scolari Oferece soluções para o manejo de jardins, campos e florestas. Entre 
elas, estão potentes roçadeiras para uso residencial, rural e profissional, 
equipamentos produtivos e eficientes no corte da grama e do mato. São 
diferentes modelos que garantem ergonomia, praticidade e alta qualidade de 
corte.
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Assistência Técnica
A Scolari Máquinas presta assistência autorizada de máquinas de limpeza Alfa 
Tennant, sempre buscando soluções criativas e oferecendo um tratamento 
individualizado, buscamos atender as necessidades dos clientes além de novas 
alternativas de negócios para atender as dificuldades encontradas pelos mesmos, 
nosso compromisso visa desempenhar sempre a mais alta qualidade e eficiência 
na prestação de serviços.

A Scolari trabalha exclusivamente em parceria com a Marca ‘’Alfa Tennant’’, 
marca líder de mercado Nacional  em equipamento de Limpeza Comercial, 
Profissional e Industrial, oferecendo as melhores soluções em tecnologia a nível 
mundial.    
A Scolari Máquinas lidera o mercado de locação de máquinas para limpeza no RS,
sempre oferecendo equipamentos que influenciam no aumento de sua 
produtividade melhorando muito limpeza de suas áreas a segurança operacional 
de seus clientes. A ampla variedade de produtos nacionais e importados, permite 
a Scolari atender a todas as necessidades de seus clientes. A assistência técnica 
qualificada e treinada garantem um suporte qualificado e equipámentos sempre 
em operação.

Locação

Scolari Máquinas e Assistência Ltda.
São Leopoldo, Av. Getúlio Vargas, 824 - Cep: 93025-000
Fone: (51) 3099-3113 /3099-3312
e-mail comercial: comercial@scolarimaquinas.com.br
e-mail assistência: assistencia@scolarimaquinas.com.br

Contato
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http://comercial@scolarimaquinas.com.br
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