
MODELO DE 
LAVANDERIA EXPRESS

Rápido, prático e econômico

A Prima Clean é uma rede de lavanderias “self-service“ com um 
conceito inovador no mercado, pensado para atender o novo 
comportamento do consumidor. Com um baixo custo, tanto para o 
cliente quanto para o empreendedor, a rede atende a demanda 
completa de uma lavanderia, incluindo roupas do dia a dia. 

Oferecemos duas opções para o cliente realizar a operação da 
forma que desejar: ele mesmo executa o serviço ou pode deixar 
para que um dos atendentes o faça.

Na Prima Clean todo mundo ganha: o empreendedor com baixo 
custo operacional e um serviço atrativo e econômico para o 
consumidor. 

O modelo inovador da Prima Clean permite uma operação de baixo 
custo e fácil administração para o empreendedor.

A Prima Clean

Vantagens

Baixo custo operacional:
De 1 a 2 funcionários

Auxílio na busca do
ponto comercial

Fácil
administração

Setor com amplo potencial
de crescimento

Suporte nas áreas
Expansão, Gestão,

Operacional e Marketing



º

PRÉ-INAUGURAÇÃO

º Auxílio na busca de ponto com 
geomarketing.

º Projeto de identidade visual.

º Acompanhamento de reforma 
no imóvel.

º Acesso aos insumos e 
fornecedores.

º Treinamento de franqueado e 
equipe.

º Planejamento de inauguração. 

PÓS-INAUGURAÇÃO

º Comunicação e marketing.

º Gestão: indicadores e 
parcerias.

º Consultoria de campo.

º Suporte operacional.

º Assistencia técnica.

Suporte Completo

º Maquinário

º Mobiliário

º TV LCD 32”

º Computador

º Software de gestão

º Identidade visual

º Acessórios e insumos iniciais

Lavadoras Stack
Secadoras Stack
Lavadora Frontal Grande
Secadora Frontal Grande
Mesa de Passar
Embaladora

Estrutura

Investimento:
A partir de R$ 99.000,00 incluindo taxa de franquia e maquinário.
Não inclui adequação do imóvel / reforma e capital de giro.

Imóvel:
Área mínima de 25 m² 

Franquia:
Taxa de franquia: R$ 28.500,00
Royalties: 5% do faturamento

Retorno de Investimento:
De 36 a 48 meses** 

Financiamento:

Investimento

(**) A previsão do retorno de investimento é uma estimativa e depende da 
gestão do franqueado , características locais de mercado e do ponto de venda.



primaclean |  SAC 0800 703 1201

Linha e Bainha - Especialista há 15 anos 
em costura, a microfranquia está ligada ao 
universo da moda. Seus serviços incluem: 
ajustes e reparos, customização, orientação 
de personal stylist, consultoria de estilistas 
e parcerias com grandes marcas.

Rua Conde de Porto Alegre, 1.394
Campo Belo | São Paulo

Tel.: (11) 5535-4110
www.primaclean.com.br

expansao@afranquia.com.br

Quality Lavanderia - Modelo de 
lavanderia consolidado há 20 anos no 
mercado. Possui equipamentos de alta 
tecnologia, produtos e soluções
sustentáveis, como tratamento e 
reutilização de água. Oferece suporte
total ao franqueado e serviços completos 
para as necessidades do consumidor.

Conheça nossas franquias e faça parte da rede que 
possui mais de 220 lojas no Brasil e no mundo. 

Saiba mais em: www.afranquia.com.br

EXPANSÃO DO NEGÓCIO 
Pode-se agregar a Prima Clean uma unidade da Linha e Bainha,
ampliando ainda mais a atuação comercial do franqueado. Mercado em 
crescimento, com oportunidade de negócio. 

Saiba mais sobre a Linha e Bainha em www.linhaebainha.com.br 

SERVIÇOS

A Prima Clean oferece além do serviço de limpeza por cesto para peças 
básicas do dia a dia, todos os serviços de uma lavanderia completa:

Self-service

Auto serviço de lavanderia com 
conceito americano adaptado ao Brasil.

Serviço de Valet

Serviço realizado pelas atendentes para maior 
comodidade do cliente.

Limpeza a Seco 

Limpeza ecologicamente correta que realça as 
cores e aumenta a durabilidade do tecido.

Limpeza e higienização completa para 
suas peças.

Tapetes, cortinas
e edredons

As peças de couro também são 
especialmente cuidadas na Prima Clean. 

Limpeza de Couro

Limpeza da vestidos de festa, tênis, 
carrinho de bebê, pelúcias e tudo que 
merece tratamento delicado.

Peças Especiais


