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Ecoflow: Uma marca sólida que faz
parte daquilo que somos

E

E

ra uma vez uma época,
em que a conjuntura

equipamentos para

Todos os dias, havia toalhas

hotelaria e restauração,

de papel deixadas no chão dos

a FN hotelaria começou

sanitários. Os baldes enchiam

a dar os primeiros

e a propagação de bactérias

passos em palcos

não parava. O tempo gasto em

internacionais em 2004.

limpeza não terminava. Quando

Cabo Verde, Brasil, Espanha,

optávamos por secadores

Reino Unido, Marrocos,

de mãos convencionais,

Saint Martin, São Tomé e

estes gastavam em demasia,
queimavam e tínhamos de

sanitários passaram a ser mais

esperar 45 segundos até as mãos

limpos. Por causa disso, demos

estarem secas. Era também

a conhecer que é possível abater

evidente a necessidade do

menos árvores e ajudámos as

consumo racional de energia,

empresas a atingir mais pontos

uma vez que esta também

na certiﬁcação ambiental. Por

estava cada vez mais cara.

ﬁm, construímos uma marca

Começámos a construir edifícios

sólida, de conﬁança no mercado

e estruturas sustentáveis, e

e que faz parte daquilo que

determinados equipamentos e

somos. Cada vez mais à frente e

tipos de secagem não permitiam

mais perto dos nossos clientes.

acompanhar a certiﬁcação

Por que razão havíamos de ter

ambiental. Um dia resolvemos

esperado tanto tempo para ter

desenvolver secadores de mãos

um Ecoﬂow.

também a sustentabilidade. Por
causa disso, surgiu a Ecoﬂow a
comercializar secadores de mãos
de alto débito e baixo consumo. E
as empresas passaram a poupar
imenso dinheiro e meios. Os

na concepção,

manutenção de

importante a redução dos gastos.

apenas o investimento mas

specializada

instalação e

económica era difícil. Tornara-se

inovadores não considerando

FN Hotelaria: Soluções de confiança
para o turismo

Príncipe e Senegal ﬁguram
já no portfolio de projectos
desenvolvidos pela empresa.

aos seus clientes soluções
personalizadas, com projectos
desenvolvidos à medida e
equipamentos criteriosamente
seleccionados para a máxima
adaptação às especiﬁcidades da
actividade de cada cliente.

Mais recentes nesta rota
de internacionalização
são a Argélia, Tunísia e
Alemanha.
A par da expansão
geográﬁca surgiu
a diversiﬁcação de
actividades. Além das
cozinhas, buffets, bares,
lavandarias e instalações de

São estas “soluções de

frio, a instalação de unidades de

conﬁança”, como lhes chama

produção industrial, as soluções

João Abel de Freitas, presidente

de aquecimento, ventilação e

do conselho de administração

ar condicionado, e mobiliário

da empresa, que estão na

passaram recentemente a

base da conﬁança que grupos

ﬁgurar no leque de áreas de

hoteleiros como Belmond,

intervenção da FN hotelaria.

Eurostars, Hilton, Hyatt, Meliã,

Além da prestação de um

Pestana, Porto Bay, Sheraton e

serviço integrado global, a

Vila Galé depositam no trabalho

empresa procura proporcionar

da FN hotelaria.«

Fornecemos máquinas de limpeza, produtos
químicos, aces
acessórios
essórios de limpeza e consumíveis
de papel...
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