CRECI 39J

É muito mais
soluções em
condomínios.

CONDOMÍNIOS

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS:
Para facilitar a vida de nossos clientes, oferecemos
o serviço de Assessoria à Administração de Condomínios.
Com um atendimento personalizado, nos adaptamos
aos diferentes perfis de condomínios, sejam eles
residenciais, comerciais, corporativos ou industriais,
garantindo só o que há de melhor nos serviços
contratados.

GESTÃO CONDOMINIAL:
Uma exclusividade da Crédito Real para condomínios
residenciais e comerciais, que conta com serviços como:
controle de insumos, cadastro, administrativo, financeiro,
acompanhamento à manutenção preventiva, segurança
e muito mais soluções para o dia a dia do condomínio.

SÍNDICO PROFISSIONAL
Muitos condomínios enfrentam dificuldade em definir
um síndico. Por isso, oferecemos o serviço de Síndico
Profissional. Uma ótima opção que facilita a vida de todos,
com muita transparência e profissionalismo.

IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Além de oferecer a solução completa para condomínios,
a Crédito Real é especialista em gerenciar a instalação
e implantação de novos empreendimentos. Atuando de
ponta a ponta, acompanhamos o projeto desde a análise
inicial até a entrega e administração do condomínio.

CENTRAL DE CONDOMÍNIOS

51 3214.1432

Com mais de 80 anos de mercado,
a Crédito Real reúne experiência e solidez
para oferecer o mais completo conjunto
de soluções para atender as necessidades
de um condomínio. Conheça um pouco mais
sobre os nossos principais serviços e garanta
muito mais tranquilidade no seu dia a dia.

CONDOMÍNIOS: 51 3214.1432
VENDAS: 51 3214.1415
LOCAÇÕES: 51 3214.1400
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CANOAS Rua Dr. Barcelos, 1.077 - loja 5 - Centro - Canoas / CARLOS GOMES
Av. Carlos Gomes, 1.450 - Auxiliadora - Porto Alegre / CENTRO Rua
Uruguai, 329 - Centro - Porto Alegre / FLORESTA Av. Benjamin Constant,
1.845 - Floresta - Porto Alegre / GOETHE Av. Goethe, 26 - Rio Branco - Porto
Alegre / TRISTEZA Av. Wenceslau Escobar, 3.009 - Tristeza - Porto Alegre

