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Keeping It 
Clean While Keeping It Green

Bio-House Care
 & 

Bio-House Cleaning

Ζητήστε μας Δωρεάν ένα Test….Dry!! Καθαρισμού, στο 210 6624664 
για να μάθετε για αυτά που δεν ξέρετε και δεν φαίνονται.

«Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, είναι μια Μεγάλη και Κρίσιμη 
Πρόκληση για το Περιβάλλον, για τις παρούσες αλλά και για τις Επόμενες Γενιές»

Bio-House Care & Bio-House Cleaning
Προγράμματα για μια απόλυτα ισορροπημένη 
καθαριότητα και οικονομία με άμεσα αποτελέσματα

• Bio-Καθαρισμοί: Μια αποτελεσματικά παρεχόμενη καθαριότητα 
για τα «δικαιώματα του βίου» και του Βιο-Περιβάλλοντος, αλλά και ένας 
από τους σημαντικότερούς παράγοντες που βοηθάει στην προστασία 
της Βιο-Ποικιλότητας. 

• Bio-House Care Protect: Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Φροντίδας 
και Συντήρησης σε χαλιά-μοκέτες, σαλόνια και στρώματα, με Bio-
Καθαρισμό, αναζωογόνηση και απορρύπανση.

• Bio-House Care Concept: Ένα πρόγραμμα με έξυπνες λύσεις 
για μια απόλυτα ισορροπημένη καθαριότητα και οικονομία και επιπλέον 
κέρδος, με την υπηρεσία παροχής χρήσης κατ’ οίκον, για εξειδικευμένο 
καθαρισμό όλου του νοικοκυριού.

• Bio-Carpet Cleaning: Εξειδικευμένη φροντίδα συντήρησης 
χαλιών με απορρύπανση και αναζωογόνηση, με την επιφανιοδραστική 
μέθοδο KlinActive, χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination) & 
φύλαξη στους ιδιόκτητους χώρους μας σχεδόν στο μισό κόστος.

Αναλαμβάνουμε: 
Ξενοδοχεία (Green & Clean Hotels) ή άλλους χώρους φιλοξενίας, για 
καθαρά δωμάτια με «φιλικό περιβάλλον», διότι η εσωτερική ρύπανση 
απειλεί σοβαρά την υγεία των φιλοξενούμενων.
Βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Πλοία-σκάφη αναψυχής.

Η ευαισθητοποίηση μας προς τις περιβαλλοντικές αλλαγές, αλλά 
και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας σε θέματα 
υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, μας ανέδειξαν την ύπαρξη 
υποστήριξης τους από έναν σύμβουλο καθαριότητας, για μια αξιόπιστη 
ενημέρωση και διάγνωση προβλημάτων σε θέματα καθαρισμού.

Στην Vasdaris Group αξιοποιούμε και ενθαρρύνουμε Νέους Επιστήμονες 

(Μηχανικούς Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Επόπτες Δημόσιας Υγείας), 

με επιχειρηματικό πνεύμα, αναπτύσσοντας νέες θέσεις συνεργασίας, 

χωρίς Κεφάλαιο και επιχειρηματικό ρίσκο-κίνδυνο, μέσα από το θεσμό 

της χορηγίας (sponsoring). 

Απευθυνόμαστε σε νέους-νέες που ψάχνουν ‘‘κάτι το διαφορετικό’’, 

από 25 ετών, ανώτερης εκπαίδευσης, με φιλοδοξίες και οργανωτικές 

ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, διάθεση για εργασία και 

αυτοκίνητο.

Δημιουργούμε υπεραξίες για μια βελτιωμένη 
ποιοτική διαβίωση, με οικονομικά 

εναλλακτικές λύσεις αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας!

Ενημέρωση με παροχές στο:

210 6624664 

1) Δωρεάν Ποιοτικός Έλεγχος Προσδιορισμού των ακάρεων, 

 με το Test Bio-Καθαρισμού σε στρώμα, σαλόνι, χαλί ή μοκέτα, 

 ακόμα και αν το έχετε πλύνει και νομίζετε ότι είναι καθαρό.

2) Δωρεάν Bio-Καθαρισμός σε ένα παιδικό στρώμα.

3) Δωρεάν Bio-Καθαρισμός σε ένα χαλί, σε ένα σαλόνι ή σε ένα 

 στρώμα, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους.
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Η Vasdaris Group, με οικονομικά εναλλακτικές 

λύσεις αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, βάζει νέες 

βάσεις έτσι ώστε μέσα από τις μεθόδους 

διαχείρισης για μια βελτιωμένη ποιότητα του 

εσωτερικού περιβάλλοντα χώρου, να μπορεί 

να ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη 

αναπροσαρμογής της  συμβατικής καθαριότητας, 

όχι μόνον για θέματα αισθητικής αλλά και υγείας. 

 Καθαρισμοί χαλιών 
Βασδάρης Ταπητοκαθαριστήρια 62 χρόνια 

όνομα εμπιστοσύνης – ασφάλειας και άμεσης 

εξυπηρέτησης στον καθαρισμό ταπήτων!

Με την πείρα μας στο χειροποίητο καθαρισμό, 

αλλά και σύμμαχο την αγάπη και το μεράκι 

της οικογενειακής παράδοσης, συνεχίζουμε 

και στην τρίτη γενιά της οικογένειας Βασδάρη, 

να φροντίζουμε χιλιάδες τάπητες ετησίως με 

ηθική ανταμοιβή την ικανοποίησή σας. 

Η τρίτη γενιά Βασδάρης Ταπητοκαθαριστήρια, 

ανταποκρινομένη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της σε θέματα 

υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, και ευαισθητοποίημένη ως 

προς τις Περιβαλλοντικές αλλαγές, δημιούργησε νέους τομείς. 

Green Services Factory Solutions, με νέες καινοτόμες υπηρεσίες, για 

μια αναβαθμισμένη ποιότητα στον καθαρισμό ταπήτων, με λιγότερη 

κατανάλωση ενέργειας αλλά με περισσότερη περιβαλλοντολογική 

συνείδηση.

Λεπτομερέστατη ποιοτική περιποίηση, στο πιο απλό χαλί-μοκέτα, από 

μαλλί ή πολύτιμο μετάξι, αλλά και για κάθε είδος ευαίσθητου χειροποίητου 

χαλιού, ακόμα και αν απαιτεί φροντίδα όπως τα χαλιά που έχουν στην 

ετικέτα Dry Clean Only.

Luxury Cleaning: Εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων 

στον καθαρισμό, με εφαρμογές σε χειροποίητα χαλιά, δερμάτινα χαλιά, 

γούνινα κ.λ.π.

Bio-Carpet Care: Εξειδικευμένη φροντίδα συντήρησης χαλιών με Bio-

Καθαρισμό Απορρύπανση, Αναζωογόνηση και φύλαξη στους ιδιόκτητους 

χώρους μας με την επιφανιοδραστική μέθοδο KlinActive, χωρίς τη 

χρήση χημικών (Green Decontamination), σχεδόν στο μισό κόστος.

Group of Companies

Eξειδικευμένες Διαχειριστικές Λύσεις 
Εσωτερικών Χώρων

Group of Companies

Eξειδικευμένες Διαχειριστικές Λύσεις 
Εσωτερικών Χώρων

Είναι αόρατοι μικροοργανισμοί, ζουν μέσα στα 

στρώματα, στα χαλιά, στις μοκέτες, στα σαλόνια 

κλπ. Τρέφονται με τα απονεκρωμένα κύτταρα 

του ανθρώπου και θέλουν θερμό και υγρό 

περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Οι εκκρίσεις 

της βλαβερής πρωτεΐνης που βρίσκεται στα 

περιττώματά τους, μαζί με τα αποσυνθεμένα 

μέρη τους, είναι το βασικό αίτιο αλλεργίας στην 

οικιακή σκόνη που όταν εισπνέονται προκαλούν 

αλλεργική ρινίτιδα, βρογχικό άσθμα κλπ. Για 

την αντιμετώπιση τους, χρειάζεται να γίνεται 

πολύ καλός καθαρισμός σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.

Τι είναι τα ακάρεα

Βιο-Καθαρισμός Στρωμάτων

Βιο-Καθαρισμός Σαλονιών

Βιο-Καθαρισμός Μοκετών-Χαλιών
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Bio-Mattress Care: Εξειδικευμένος Bio-Kαθαρισμός 

στρωμάτων με απορρύπανση και αναζωογόνηση, 

αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωμάτων των ακάρεων, 

αλλά και μείωση από  “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία”, 

βακτηρίδια, μύκητες, με την επιφανιοδραστική 

μέθοδο KlinActive, χωρίς τη χρήση χημικών (Green 

Decontamination). 

Bio-Mattress Cleaning: Μετά τον Bio-Kαθαρισμό 

εφαρμόζουμε την ενδεικνυόμενη και ασφαλή ξηρή 

μέθοδο πλυσίματος Utensil Care με το “ανέγγιχτο 

πλύσιμο”  ώστε να αφαιρεθούν επιπλέον , κιτρινίλες, 

τρεξίματα, αίμα, ακόμα και “μούχλα”, προσφέροντας 

σας μια φυσική λύση στην εσωτερική ρύπανση.

Η Vasdaris Group σε συνεργασία με την Klintec, σας παρέχει δωρεάν 

συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Καθαρισμού, στο 210 4829839 

υποστηρίζοντας το θεσμό της i-clean.

«...όταν ο κλασικός 

καθαρισμός είναι  

συνήθως ανεπαρκής

 ..τότε το υποτιθέμενο 

καθαρό γίνεται πιο 

επικίνδυνο απ’ το 

βρώμικο»

Green Services Home Solutions

Green Services Factory Solutions

Εξειδικευμένη Συντήρηση με Bio-Kαθαρισμό, αναζω-
ογόνηση και απορρύπανση βακτηριδίων, παθογόνων 
μικροοργανισμών, αλλεργιογόνων περιττωμάτων 
ακάρεων σκόνης, αλλά και για την καθυστέρηση 
της γρήγορης επανεμφάνισης των ακάρεων, με τη 
μέθοδο KlinActive, χωρίς τη χρήση χημικών (Green 
Decontamination).

Bio-Upholstery Cleaning: Ασφαλής ξηρή μέθοδος 
πλυσίματος Utensil Care, για Bio-Kαθαρισμό 
υφασμάτινων σαλονιών, χωρίς τρεξίματα, κιτρινίλες, υγρασίες και μούχλα 
που προκαλούν κακοσμία, ανάπτυξη μυκήτων και καταστροφές.

Εξειδικευμένες εφαρμογές σε δερμάτινα σαλόνια, αλκαντάρα, ναμπούκ, 
σουέτ κ.λ.π.

Bio-Carpet Care: Εξειδικευμένη φροντίδα συντήρησης σε χαλιά και 
μοκέτες με Βίο-Καθαρισμό, αναζωογόνηση και απορρύπανση, ώστε να 
αφαιρεθούν αλλεργιογόνα περιττώματα ακάρεων, «μικροβιακά φορτία» 
από βακτηρίδια, μύκητες, τρίχες, περιττό χνούδι, άμμος, χωρίς τη χρήση 
χημικών (Green Decontamination).

Bio-Carpet Cleaning: Εξειδικευμένος Βίο-Kαθαρισμός μοκετών από τοίχο 
σε τοίχο, με αναζωογόνηση και απορρύπανση στο χώρο σας. Η ασφαλής 
μέθοδος πλυσίματος Utensil Care, ενδείκνυται για να αφαιρεθούν 
αλλεργιογόνα περιττώματα ακάρεων σκόνης, βακτηρίδια, μύκητες, τρίχες, 
περιττό χνούδι, άμμος, καθαριστικά υπολείμματα, υγρασία, για μια φυσική 
λύση στην εσωτερική ρύπανση.


