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Para o seu veículo frigorífico, em aluguer de curta, média ou longa duração, a Petit Forestier propõe-lhe  
um serviço que se encarrega totalmente da gestão do seu veículo. 
Pode dedicar-se inteira e unicamente à sua actividade!

A PETIT FORESTIER  
TRATA DE TUDO!

O seu parceiro no dia-a-dia
Estudo e concepção
g   O seu veículo é o seu instrumento de trabalho, deve responder às suas necessidades. 

Aconselhamos-lhe na escolha do material que melhor se adapta aos seus produtos e às 
suas obrigações de exploração. 

Inovações, normas e legislação
g   Beneficie das competências do único Especialista em Aluguer de Frio.
Gama
g   Escolha o seu veículo dentro de uma vasta gama de veículos ligeiros, veículos pesados, 

reboques e semi-reboques. 
Rede internacional
g   1a rede internacional 100% dedicada ao frio. Assegura-lhe proximidade e reactividade.

O Serviço Completo
O Serviço Completo da Petit Forestier é a gestão integral da vida do seu veículo. 

100%
tranquilidade

Manutenção 
- veículo, 
- grupo frigorífico,
- equipamentos.

Substituição do veículo  
em caso de acidente ou  
de imobilização.

Material fornecido 
- pneus, 
- fluidos e lubrificantes.

Reparações 
(carroçaria, chapa)  
realizadas nas nossas oficinas pelas 
nossas equipas de técnicos.

Personalização 
do seu veículo  
com as suas cores.

Controlos  
obrigatórias e preventivas  
para o veículo e seus equipamentos.

Assistência 24h/24, 
7 dias/7 dias, 365 dias por ano,  
gerida pelas nossas próprias  
equipas de assistência.

Seguro e acompanhamento  
administrativo   
-  seguro contra todos os riscos, 
- extranet, gestão de parque, etc.

Todos os nossos locais de exploração têm uma oficina de manutenção inte-
grada com os seus próprios especialistas e técnicos de frio especializados, algo 
que é exclusivo da Petit Forestier.



Os meios operacionais
Logística
g   A nossa logística multi-plataformas dá-lhe uma reacti-

vidade ideal para as suas operações. 
Personalização e PLV
g   O nosso departamento de PLV (Publicidades no Local 

de Venda) 100% integrado garante a ornamentação 
dos seus móveis: da criação à impressão, ornamenta-
ção à imagem da sua campanha ou personalização por 
medida. 

g   O nosso departamento oferece-lhe igualmente solu-
ções de PLV originais a pedido: materiais, tecnologias 
especiais, etc. 

g   Dispomos de uma grande escolha de PLV genéricas 
para acompanhar as suas acções promocionais ao 
longo das temporadas e das temáticas.

Acompanhamento em tempo real
g   Graças às nossas ferramentas de reporting, a nossa 

equipa dedicada ao acompanhamento da sua gestão 
no dia-a-dia, com um interlocutor único agregado à 
sua conta de cliente.  

Para montar as suas operações promocionais, 
durante alguns dias ou algumas semanas,  
a Petit Forestier propõe-lhe uma gama completa  
de vitrinas profissionais e inovadores,  
em frio positivo, negativo ou misto. 

Beneficie de um serviço totalmente dedicado à “tea-
tralização” das suas acções de marketing, para que o 
impacto esperado seja no rendez-vous.

A PETIT FORESTIER  
VALORIZA A SUA IMAGEM.

100%
eficácia

Serviço chave na mão  
Funcionamento, aspecto, limpeza, etc., o controlo de qualidade não deixa passar 
nada! Cada móvel é colocado à disposição na sua versão “Pronto a funcionar”!

Preparação
-  controlo técnico de peças interiores  

e exteriores,
- testes de descida de temperatura,
- limpeza, desinfecção.

Manutenção preventiva  
- desempoeiramento dos elementos funcionais,
-  controlos dos ciclos de descongelação,  

das descidas de temperatura.

Assistência 
-  serviço de assistência com intervenção  

em 24 horas.

Reparações 
- peças e mão-de-obra,
- deslocação ao local.



Controlos
-  manutenções  

preventivas,
- controlo do gás.

Assistência 
- linha de apoio 24h/24,
- 365 dias por ano,
- camião frigorífico de apoio.

Material fornecido 
-  discos de registo de temperatura 
mensais.

A PETIT FORESTIER 
PRESERVA A CADEIA DE FRIO.

100%
fiabilidade

Picos de actividade, soluções temporárias de armazenamento, gestão de crise, conservação, etc. 
O contentor frigorífico completa a oferta multi-produtos da Petit Forestier e responde às suas necessidades 
pontuais de “frio ocasional”.

O seu parceiro estratégico  
Volumes e acondicionamentos
g   A nossa gama permite-nos “chegar o mais perto possível” das suas necessidades  

volumétricas, em temperatura positiva ou negativa,
g  Em função da sua actividade, podemos assegurar a realização de soluções opcionais  

de acondicionamentos específicos. 
Competências
g   Somos a referência nos grandes sectores de actividades onde a cadeia de frio ocupa  

um lugar central: a indústria agro-alimentar, a indústria farmacêutica, o mundo  
hospitalar, a grande distribuição, as colectividades locais, as estações de serviço,  
a indústria automóvel, etc.

O Serviço Completo



O ESPECIALISTA EM ALUGUER DE FRIO. 

Em matéria de aluguer frigorífico, a Petit Forestier 
é a referência.As nossas equipas administrativas 
e comerciais, especialistas e técnicos de frio, 
trabalham para um serviço de alta qualidade que 
caracteriza a globalidade dos serviços da nossa 
oferta multi-produtos.
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