


São 20 anos de experiência atuando diariamente para ajudar comércios 
pequenos, médios e grandes na solução contra pragas urbanas e 

problemas com entupimentos em geral.

Promovemos a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população e 
buscamos proporcionar as melhores experiências para os nossos clientes 

nos empenhando para que possamos entregar serviços de excelente 
qualidade, com preço justo, transparência, cuidado e respeito.

Visite nosso site e os diferenciais que nos tornam únicos no mercado.

A Império

Nossa história e diferenciais
Veja nosso vídeo institucional

https://www.youtube.com/watch?v=48gecFFFF6Yhttps://www.youtube.com/watch?v=48gecFFFF6Yhttps://www.youtube.com/watch?v=48gecFFFF6Yhttps://www.youtube.com/watch?v=48gecFFFF6Y



MISSÃO

VALORES

VISÃO

Transparência
Respeito

Qualidade – Atendimento
Credibilidade – Confiança

Valorização das pessoas – Cuidado
Cultura dos detalhes

Ser uma empresa de bem estar e 
prevenção em prol da saúde. Utilizamos 
todo esforço necessário para encantar e 
surpreender no atendimento e cuidado 

dos nossos clientes e colaboradores.

Expandir para novos mercados e manter a 
referência de confiança e credibilidade em 

todos os nossos serviços. Através do cuidado 
humano e com excelência na entrega de cada 

detalhe da operação.



Fundada em Agosto do ano de 2001, a 
Desentupidora Império sempre acreditou 
na entrega de serviços com qualidade e 
que alcançasse a satisfação de seus 
clientes cada vez mais.

Com os anos e a experiência adquirida a cada novo cliente e 
atendimento, conseguimos aumentar nosso alcance e levar 
ainda mais qualidade através de equipamentos e mão de 
obra qualificada.

Nossos esforços trouxeram grandes recompensas, uma delas 
com o prêmio internacional e o reconhecimento do público que vinha conhecendo 
nossos serviços cada vez mais.

Assim conseguimos expandir nosso espaço, ter uma frota 
particular com a possibilidade de atendimento mais rápido e 
ainda contar com uma equipe de profissionais cada vez mais 
ampla, capacitada e voltada totalmente para oferecer qualidade 
e melhores soluções para os nossos clientes.

NOSSA

HISTÓRIA

RESPONSABILIDADE

SOCIAL
Desde 2001, buscamos formas de 

colaborar e contribuir com a sociedade 
em busca de ações mais justas e maiores 

cuidados com o meio ambiente. 
Atualmente contribuímos com:



Especializados na limpeza de caixas 
d’água e reservatórios, conte com a 
qualificação técnica e a garan�a de 
qualidade que só a Desentupidora 

Império oferece.

Limpeza de Caixa d’água

Conte com equipamentos de média, 
alta e ultra pressão para desentupir o 

esgoto sem danificar a tubulação. Ideal 
para as áreas de saneamento básico.

Hidrojateamento

Mantenha a limpeza, 
funcionamento e organização através 

da manutenção de poços, fossas e 
esgotos de garagem especial para 

empresas, condomínios e residências.

Limpeza de Poços e Fossas
Especialmente para o controle de 

insetos voadores, a Termonebulização 
oferece resultados eficazes, a�ngindo 
locais di�ceis e oferecendo resultados 

mais duradouros.

Termonebulização

Conte com atendimento personalizado e 
bene�cios especiais para a prevenção de 
problemas de esgoto para condomínios, 

empresas, comércios e outros.

Controle Anual de Esgoto

Combata até 98% das bactérias, vírus, 
fungos, mofos e micro-organismos 
patogênicos capazes de transmi�r 

doenças e conte com um ambiente 
mais saudável e seguro.

Sanitização

Desentupidora de tubulações de 
esgoto, colunas, pias, ralos, vasos 

sanitários, fossas, tanques, canos e 
esgoto em geral. Atendimento 24 
horas por dia em São Paulo e ABC.

Desentupimento 24 horas
Através do Controle de Pragas 

trabalhamos com a dede�zação e 
controle preven�vo de baratas, 

cupins, formigas, moscas, mosquitos, 
escorpiões, traças, roedores e outros.

Controle de Pragas

Nossos serviços
Atualmente o atendimento e prestação de nossos serviços é realizado em toda grande São 
Paulo (centro, zona norte, zona leste, zona oeste, zona sul, abc…), atendemos Residências,

Condomínios residenciais e comerciais, Comércios, Empresas, Escolas, entre outros.



NOSSOS NÚMEROS

de 20.000
CHAMADOS 24h/7

ATENDIMENTO

+20 anos
EXPERIÊNCIA

+ de 100
IMPERIANOS

Abra as portas da oportunidade 
para um parceiro de confiança,

conheça a Império!



     Abra as portas da oportunidade 
  para um parceiro de confiança,
conheça a Império!

A experiência de anos em nosso segmento, nos trouxe o entendimento do quanto é 
importante resolver estas questões para ajudar a preservar a saúde e o bem estar 

da nossa sociedade. Assim nos empenhamos para realizar nossos serviços com 
eficiência, transparência e respeito aos nossos clientes e ao meio ambiente.



Para o seu conforto e praticidade, atendemos em todas as regiões da cidade de São Paulo.

ENTRE E CONTATO

Visita gratuita
Nos comprometemos com o 
crescimento profissional de 

cada colaborador. Nossa 
equipe é própria e está 

pronta para atender.

Qualidade e cuidado
Buscamos ser referência em 
transparência e qualidade no 

ramo de desentupidoras e 
controladoras de pragas na 

cidade de São Paulo, 
oferencendo respeito e 

satisfação aos nosso clientes.

24 horas de 
atendimento

Atendimento especializado 
24 horas por dia e 7 dias da 
semana, estamos sempre 

prontos para te atender com 
agilidade e profissionalismo.

Atendimento 
Profissional

Executamos serviços de 
desentupimento de redes de 
esgoto, controle de pragas e 

limpeza de caixas de água com 
a missão de preservar a saúde 

e o bem estar da sociedade.

TELEFONE & WHATSAPP

(11) 3983.1006

EMAIL

CONTATO@DESENTUPIDORAIMPERIO.COM.BR

WEBSITE

WWW.DESENTUPIDORAIMPERIO.COM.BR

ENVIAR MENSAGEM POR WHATSAPP AGORA ACESSAR O SITEhttps://www.desentupidoraimperio.com.br/https://api.whatsapp.com/send?phone=551139831006




