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Απεντοµώσεων – Μυοκτονιών-Απολυµάνσεων.
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Μέθοδος KlinActive από την Klintec

Θέµα:Bio-Εφαρµογές σε Στρώµατα, Σαλόνια και Χαλιά-Μοκέτες
Όλοι γνωρίζετε ότι "η ηµιµάθεια είναι χειρότερη από τη αµάθεια“
Το να κάνεις ότι καλύτερο µπορείς δεν είναι αρκετό γιατί το
"υποτίθεται καθαρό είναι πιο επικίνδυνο από το βρόµικο".
Έτσι µετά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεµιναρίων,
πρέπει πρώτα να επιλέξετε, τι πρέπει να κάνετε η να
διορθώσετε, ώστε να φτάσετε πιο κοντά στο ανώτερο επίπεδο
έως και το 95% και µετά να κάνετε …ότι καλύτερο µπορείτε.

Βγενής Ιωάννης
Cleaning Advisor

Ο Καθοριστικός ρόλος των Bio-Εφαρµογών Καθαρισµού
στην Προεργασία, πριν από κάθε Επιστηµονική
Εφαρµογή, σε στρώµατα, σαλόνια, χαλιά µοκέτες.

Οι Bio-Εφαρµογές Καθαρισµού είναι µια
Αναβάθµιση της Ζωτικής Σηµασίας Υπηρεσιών σε
τοµείς Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος , η οποία
συνδέει την Εναρµόνιση των Εφαρµοσµένων
Τεχνικών για την τελειότητα των διαδικασιών, µε
την Ποιότητα των Παρερχοµένων Υπηρεσιών, σε
στρώµατα, σαλόνια, χαλιά µοκέτες.

KlinActive: Μια Ασφαλής Μέθοδος
Προεργασίας αλλά και Συντήρησης.

H KlinActive,είναι µια
Ασφαλής Μέθοδος Bio-Καθαρισµού
στρωµάτων η οποία βασίζεται σε
Πρωτοποριακά Επαγγελµατικά Συστήµατα ,
προσφέροντας έτσι, µια φυσική λύση
στην εσωτερική ρύπανση.
Bio-Mattress Care: Εξειδικευµένος Bio-καθαρισµός
στρωµάτων µε αναζωογόνηση και απορρύπανση , αφαίρεση
αλλεργιογόνων περιττωµάτων των ακάρεων, αλλά και µείωση
από “ρυπογόνα µικροβιακά φορτία”, βακτηρίδια, µύκητες,
µε την επιφανιοδραστική µέθοδοKlinActive, χωρίς την χρήση χηµικών
(Green Decontamination).

Προάγοντας την καθαριότητα βελτιώνουµε τον τρόπο ζωής

Bio-Upholstery Care:
Εξειδικευµένος Bio-καθαρισµός
σαλονιών µε απορρύπανση και
αναζωογόνηση, για αφαίρεση αλλεργιογόνων
περιττωµάτων ακάρεων, αλλά και µείωση
“ρυπογόνων µικροβιακών φορτίων”,
βακτηριδίων, µυκήτων, µε την
επιφανιοδραστική µέθοδο KlinActive,
χωρίς την χρήση χηµικών
(Green Decontamination).

Bio-Εφαρµογές Καθαρισµού Χαλιών & Μοκετών
Μια Αγνοηµένη Υποχρέωση
Όταν η συµβατική καθαριότητα, που µέχρι τώρα γνωρίζαµε
είναι παρελθόν, δηµιουργείται Επιτακτική Ανάγκη για µια
αναβαθµισµένη ποιότητα στους τρόπους καθαρισµού.

Bio- Carpet Care -Home Solutions :

Εξειδικευµένο Πρόγραµµα Φροντιδας Χαλιώνµοκετών µε Bio-καθαρισµό Απορρύπανση και
Αναζωογόνηση µε την Επιφανιοδραστική
Μέθοδο KlinActive, (Green Decontamination)
χωρίς την χρήση χηµικών επί τόπου.

Σύστηµα Καθαρισµού και Εξυγίανσης του αέρα HealthWay EMF 20600-03

Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ στον κατάλογο του οργανισµού FDA των ΗΠΑ
Φίλτρα και χρόνος αλλαγής:
Φίλτρο EMF – αλλαγή κάθε 12 έως 16
μήνες
Φίλτρο άνθρακα/ζεόλιθου – αλλαγή
κάθε 12 μήνες

Μέγιστη περιοχή κάλυψης
70 τετραγωνικά μέτρα στη θέση High
(βασισμένο σε ύψος οροφής 2,5
μέτρα)

Απόδοση συστήματος για
σωματίδια
99,99% για σωματίδια διαμέτρου 0,3
μικρών

Ροή αέρα σε κυβικά μέτρα ανά
λεπτό
Στη θέση High – 5,66
Στη θέση Medium –3,68
Στη θέση Low – 1,98

Στάθµη θορύβου σε
ντεσιµπέλ
Στη θέση High – 58
Στη θέση Medium –51
Στη θέση Low – 45

Κατανάλωση ρεύµατος σε
βατ
Στη θέση High – 125
Στη θέση Medium –75
Στη θέση Low – 65

Τάση λειτουργίας
220 Volt – 50 Hz
Για πληροφορίες και ενηµέρωση µπορείτε να καλέσετε
στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=4605

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους

….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
Ένδειξη κυρίως φίλτρου – σας ενηµερώνει
πότε είναι απαραίτητη η αλλαγή του.
Ένδειξη Bio-Monitor – σας ενηµερώνει ότι η
περιοχή EMF λειτουργεί µε µέγιστη
απόδοση.
Ένδειξη ON/Speed–Τρεις ταχύτητες για
πλήρη έλεγχο, επιλέξτε LO για πρακτικά
αθόρυβη λειτουργία.
Φίλτρο EMF – απορρόφηση
µικροσωµατιδίων διαµέτρου 0,1
µικρών, µεγαλύτερη από 99,97%.
Τετραπλάσια µείωση αιωρούµενων
σωµατιδίων από αντιστοίχου µεγέθους
φίλτρου HEPA.
Παγιδεύει και Εξουδετερώνει
µικροοργανισµούς.
Επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης
µικροοργανισµών µε χαρακτηρισµό
Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον
οργανισµό FDAτων
ΗΠΑ,εξουδετερώνει:
98-100% ιούς
98-100% βακτηρίδια
94-100% µύκητες

100% ερµητικό φίλτρο
– ολόκληρη η ποσότητα του
εισερχόµενου αέρα διέρχεται από το
ειδικά σχεδιασµένο φίλτρο.
∆ιπλός ανεµιστήρας – ολόκληρη η
ποσότητα του εισερχόµενου αέρα
διέρχεται από το ειδικά σχεδιασµένο
φίλτρο.
Φίλτρο τεσσάρων στρωµάτων
Πολλαπλός καθαρισµός από αέρια και
πτητικά χηµικά
∆ιπλά φίλτρα που πλένονται για
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
Φίλτρο µε άνθρακα και ζεόλιθο για την
αποµάκρυνση οσµών και πτητικών
χηµικών
Εισαγωγή αέρα 360ο
Επιτρέπει την τοποθέτηση της συσκευής
σε οποιοδήποτε σηµείο του δωµατίου
Φίλτρο τεσσάρων στρωµάτων
Φίλτρο µε πόρους διαµέτρου 10 µικρών
Ζεόλιθος
Ενεργός άνθρακας

Κατσαρίδες: Έντοµα υψηλού κινδύνου για τη δηµόσια υγεία.
Υποχρεωτική η αποµάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων
τους, µετά την καταπολέµηση τους µε οποιαδήποτε µέθοδο.
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, στην ενηµέρωση των
καταναλωτών γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτική η
αποµάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων
τους, µετά την καταπολέµηση τους µε οποιαδήποτε µέθοδο,
µε εξειδικευµένα συστήµατα εξυγίανσης, ώστε να αποφευχθεί
η επιµόλυνση του χώρου µε αλλεργιογόνους
µολυσµατικούς παράγοντες, που δηµιουργούν άλλα
προβλήµατα υγείας.
Για τους κοριούς όπως επεσήµανε στα σεµινάρια
ο Επίκουρος Καθηγητής Εντοµολογίας Αθανασίου Χρήστου ,
µετά από επιστηµονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών
κοριών και των παραγώγων τους µπορεί µε τα περιττώµατά
τους η την αποσύνθεση τους, να µην αποκλείουν την
µηχανική µετάδοση παθογόνων ιών και να συνδεθεί σε µια
σύγχρονη κοινωνία άµεσα µε τις Λοιµώξεις στην ∆ηµοσιά Υγεία.

Κοριοί (Hemiptera:Cimicidae) bedbugs
Υγειονοµικής σηµασίας

Τι ξέρετε για τους κοριούς;
http://cleaningnews.gr/?p=4250

● Μεταφέρουν 27 παθογόνους οργανισµούς που σχετίζονται
µε τον άνθρωπο

● Για κανέναν δεν έχει αποδειχθεί ότι µπορεί
µεταδοθεί «έµµονα»

◊

∆εν λαµβάνει χώρα λήψη αίµατος σε µεγάλη ποσότητα
200 g αίµατος αντιστοιχούν στο τσίµπηµα 40.000 κοριών

◊ Αναφυλαξία, αλλεργική αντίδραση

● Το «τσίµπηµα» δεν είναι εµφανές, αλλά ο σίελος (saliva)
προκαλεί το σύµπτωµα

● Αντίδραση υπερευαισθησίας
● Άσθµα
Νευρική διαταραχή (jumpiness, post traumatic stress
disorder, παραισθησιακή παρασίτωση), αϋπνία

● Αλλεργική αντίδραση
● Μόλυνση των πληγών

Επέλαση… κοριών σε όλα τα “κοινωνικά επίπεδα”.
Η µαζική επέλαση τους, αν και φέρνει προς το παρόν επιπλέον “οικονοµικές
παρενέργειες”, αποδεικνύει ότι είναι…..πολλοί σκληροί για να πεθάνουν.

z

Σε πολλά εγκεκριµένα βιοκτόνα για
κοριούς, ψύλλους, ακάρεα, στα
στοιχειά για την χορήγηση οριστικής
τους έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, είναι αναγραµµένοι τρόποι εφαρµογής
οπού αναφέρουν στους τρόπους εφαρµογής,(….. να
αποµακρύνονται αλλεργιογωνοι παράγοντες ,όπως
σκόνη, περιττώµατα άκαρπων, νεκρά κύτταρα από το
ανθρώπινο δέρµα, κ.α …. διότι όσο πει βαθιά
εισχωρήσει το προϊόν , τόσο ποιο αποτελεσµατική θα
είναι η δράση του. )

Πρόληψη για την ρύπανση ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου.
Με τις Bio-εφαρµογές µπορεί να µειωθεί στο 1/3 περίπου, η επιβάρυνση του χώρου από
την χρήση χηµικών, ώστε να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα από την “ εσωτερική επιµόλυνση”,
το κόστος των επισκέψεων αλλά και την ταλαιπωρία. Η πρόληψη ως προτεραιότητα έναντι του
ελέγχου, από την ρύπανση των “άρρωστων εσωτερικών χώρων”, έχει γίνει πλέον
επιτακτική ανάγκη.
Οι εφαρµογές µε θερµική απεντόµωση, ελεγχόµενη ή και τροποποιηµένη
ατµόσφαιρα σε κατοικηµένους χώρους, θεωρούνται φιλικές προς το
περιβάλλον και κερδίζουν διαρκώς έδαφος και στην Ελλάδα.
Όπως σε όλες τις εφαρµογές σε κατοικηµένους χώρους θα πρέπει να
λαµβάνονται πολλά µετρά προστασίας της υγειάς αλλά και της περιουσίας.
Πρέπει ο καταναλωτής να γνωρίζει την επικινδυνότητα για καταστροφές,
αλλά και την υψηλή κατανάλωση σε ρεύµα (Εφαρµογή θερµικής
απεντόµωσης). Η προεργασία µε Bio-εφαρµογές καθαρισµού επαγγελµατικής απορρύπανσης,
αναζωογόνηση και εξυγίανση του χώρου, κρίνετε απαραίτητη , ώστε να αντιµετωπισθούν προβλήµατα
από την “ εσωτερική επιµόλυνση”, και τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς µολυσµατικούς παράγοντες”, που
µπορούν να αναπτυχθούν µετά τις εφαρµογές.
Σήµερα, για τον σύγχρονο αδειούχο - υπεύθυνο επιστήµονα που κάνει εφαρµογές
απεντοµώσεων, ακόµα και χωρίς την χρήση χηµικών, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει
τον απαιτούµενο εξοπλισµό προεργασίας και εξυγίανσης, εµείς µε το πρόγραµµα
υποστήριξης Greenest: ( Ολοκληρωµένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Παρασίτων & Υγιεινής), θα είµαστε διπλά του, στο 2104829839 για να µπορέσει να
προσφέρει, µια αποτελεσµατική και εναρµονισµένη επιστηµονικά εφαρµογή, µε τον
αποδεκτά καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης των ‘‘απρόσκλητων εισβολέων’’, και όχι µονό ,
εις όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αντιµετώπιση κοριών
Προστατέψτε τους χώρους από τους απρόσκλητους φίλους µας.
http://cleaningnews.gr/?p=4275
http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6889:fi&catid
=101:gen-pathology
Έγκαιρη ανίχνευση
Χρειάζεται εµπειρία
Πολλές επισκέψεις
Αποµάκρυνση, αποκλεισµός
∆ιάφορες συσκευές (UV, vacuum κα)
Αποµάκρυνση επίπλων, στρωµάτων κτλ.
Κολλητικές επιφάνειες (ταινίες)
Αποκλεισµός εισόδου (ρούχα σε σακούλες,
κάλυψη στρωµάτων µε πλαστικό, κλείσιµο
σχισµών µε σιλικόνη, κα)
Εφαρµογή εντοµοκτόνων
Συνθετικά πυρεθροειδή, ρυθµιστές
ανάπτυξης
Και µε foggers
Συχνότατα, πάνω από µια εφαρµογή
Ανθεκτικότητα
Υποκαπνισµός Χώρων και υλικών
(κρεβατιών, στρωµάτων κα)
∆εν αποκλείει επανεµφάνιση

Ακραίες θερµοκρασίες>45 oC
Ανθεκτικοί σε χαµηλέ θερµοκρασίες
(αντέχουν µερικές ηµέρες στους 0 oC)
∆εν αποκλείεται η επανεµφάνιση
Εφαρµογή CO2, Ν2, ατµούCO2 και
Ν2 ως αέριο, αλλά και ως ξηρός
πάγος
∆εν αποκλείεται η επανεµφάνιση
Παγίδες
Για παρακολούθηση
Εξυγίανσης του αέρα

Η επιµεληµένη εφαρµογή στοιχειωδών
κανόνων για την τήρηση µιας αποτελεσµατικά
ισορροπηµένης καθαριότητας, µε
επαγγελµατική απορρύπανση και
εξυγίανση, µπορεί να περιορίσει κατά πολύ
συµπτώµατα ασθενειών,(π.χ άσθµατος,
αλλεργικής ρινίτιδας, δερµατικές
παθήσεις κλπ.) που θα προέρχονται από τους
¨αιωρούµενους µολυσµατικούς
παράγοντες ¨ , τα περιττώµατα των άκαρεων
της οικιακής σκόνης (Dust mites), το
παρασιτικό άκαρι της ψώρας, την γύρη, το
τρίχωµα της γάτας, η του ποντικού, αλλά και
από τις κατσαρίδες, τους κοριούς, κλπ.

Ενηµέρωση
Το άκαρι της ψώρας Κωνσταντίνος Θ. Μπουχέλος

Αντιµετωπίζοντας το άκαρι της ψώρας σε µια σύγχρονη κοινωνία
http://ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8390:nikkpw
&catid=102:dermatology
Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή της µεθόδου, γιατί µια εφαρµογή χωρίς τον
απαιτούµενο Επαγγελµατικό εξοπλισµό, την επαγγελµατική κατάρτιση σε
Επαγγελµατικές Bio-Εφαρµογές* απορρύπανσης µε αναζωογόνηση και
Εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου, πριν αλλά και µετά από οποιαδήποτε
επεξεργασία υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θα µπορούσε να αποφέρει αρνητικά
αποτελέσµατα στην εκτελεσθείσα θεραπευτική αγωγή.
(Sarcoptes scabiei)*
http://www.youtube.com/watch?v=FxrkWG2RFRM&feature=player_embedded
Η πρωτοποριακή υπηρεσία υψηλής
ποιότητας για εξυγίανση, όλων των
εσωτερικών χώρων , είναι µια φυσική
λύση στην εσωτερική ρύπανση, για ένα
αρµονικά υγιεινό περιβάλλον µε
µειωµένους ¨αιορούµενους
µολυσµατικούς παράγοντες ¨
βακτηρίδια, µύκητες, χωρίς την χρήση
χηµικών (Green Decontamination).

Ενηµέρωση
Είδη σκαθαριών που προσβάλλουν τα χαλιά
(Coleoptero Οικογένεια Dermestidae)
Τα σκαθάρια των χαλιών έντοµα που ανήκουν στα Κολεόπτερα (Coleoptero) της
οικογένειας Dermestidae, που συνήθως αναφέρονται ως τα σκαθάρια του δέρµατος και
µε το παρατσούκλι «Wooly αρκούδες». Αυτό το είδος εµφανίζεται σε διάφορα
σχήµατα, µεγέθη και χρώµατα αλλά σε γενικές γραµµές το χρώµα τους είναι από µαύρο
ως καφέ αλλά µπορεί να είναι και άσπρο ή κίτρινο. Πολλά από τα 48 είδη (τα οποία
ανήκουν σε 12 γένη) αυτής της οικογένειας υπάρχουν στην κεντρική Ευρώπη και
παρασιτούν στα σπίτια.
Οι καµπιοειδείς προνύµφες είναι πολύ τριχωτές. Αυτό το αγκαθωτό τους χαρακτηριστικό,
µπορεί να προκαλέσει µεγάλους ερεθισµούς στο δέρµα όταν έρθει σε επαφή µε αυτό ή
όταν κάποιος το καταπιεί
Η Αύξηση των κρουσµάτων αρχίζει να µεγαλώνει και χρειάζεται λεπτούς χειρισµούς στην
αντιµετώπιση τους, συνδέοντας την Εναρµόνιση των ∆απανών µε την Ποιότητα των
Παρερχοµένων Υπηρεσιών της επιτρεπόµενης αποκατάστασης του προβλήµατος.
Η συνεργασία του Επαγγελµατία καθαριστή ταπήτων µε τον ανάλογο εναρµονισµένο µηχανολογικό εξοπλισµό
για Επαγγελµατική απορρύπανση, αναζωογόνηση και εξυγίανση των χαλιών, µε τον Αδειούχο Επαγγελµατικά
Επιστήµονα Απεντωµοσης για την εφαρµογή της εντοµοκτόνου ‘‘θεραπείας’’ .
Αυτή η Επαγγελµατική συνεργασία µπορεί να είναι αποτελεσµατική, ώστε να αποτραπούν οι συνεχόµενες
επανεφαρµογές εντοµοκτόνου. Η παρακολούθηση της θεραπείας και µετά από 30 ηµέρες που βασίζονται
στην παρατήρηση της κατάστασης.
Προσοχή! Πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε χηµικό µέσο ελέγξετε προσεκτικά τυχόν επίδραση στο χρώµα κλπ

Είµαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας γιατί διαθέτουµε τις
Τεκµηριωµένες Προτάσεις και δίνουµε τις λύσεις.
Το έµπειρο και άρτια εκπαιδευµένο τµήµατα των Συµβούλων Καθαριότητας έχουν τη γνώση του
τεχνολογικού περιβάλλοντος, µε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση γύρω από τις εξελίξεις, ώστε να Εγγυάται
την Αρίστη Επαγγελµατική Συνεργασία µε την επιχείρησής σας.
Η ανάπτυξη συνεργασιών κύρους και ουσίας από την εταιρεία µας µε τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου,
συµβάλλει στη διάχυση των πληροφοριών που αφορούν στις νέες τεχνολογίες, συντελώντας καταλυτικά, στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς σας.

Προσοχή: Μετά την επιµορφωτική σας κατάρτιση, στα επιµορφωτικά σεµινάρια και τον άρτιο
εξειδικευµένο εξοπλισµό σας, δεν µπορείτε να κάνετε διάγνωση από το τηλέφωνο και να δίνετε
προσφορές µε τιµές, η να κάνετε εκπτώσεις κάνοντας τις µισές εργασίες.
Χάνετε την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη του πελάτη σας.
Είναι σαν να παίρνετε τηλέφωνο ένα γιατρό και να σας έκλινε ραντεβού, για κάποια ‘’χειρουργική
επέµβαση’’, από το τηλέφωνο.
Εσείς θα τον εµπιστευόσαστε;
Το σύνολο των γνώσεών και των εµπειριών µας είναι στη διάθεσή σας.

Κωνσταντίνος Θ. Μπουχέλος
Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ctbuchelos@yahoo.gr

Το άκαρι της ψώρας
ΨΕΙΡΕΣ (Anoplura: Pediculidae)
ΕΝΤΟΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
DERMESTIDAE (Οι σκώροι σε Κολεόπτερο)
ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ http://cleaningnews.gr/?category_name=cleaning-news-2
Προστατέψτε τους χώρους από τους απρόσκλητους φίλους µας.
Βασιλική Στέφου: Προστατευθείτε από τα κουνούπια.
Το « Κουνούπι Τίγρης » – Ιός του ∆υτικού Νείλου
GreenMiteClean.gr: Το Site του Επιστήµονα ∆ιαγνώστη – Συµβούλου (Cleaning Advisor)
Greenest: Ολοκληρωµένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής.
Επιθετικά ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ οι νέοι εισβολείς στα σπίτια µας.
Αντιµετωπίζοντας το άκαρι της ψώρας σε µια σύγχρονη κοινωνία
Είδη σκαθαριών που προσβάλλουν τα χαλιά (Coleoptero Οικογένεια Dermestidae)
Απορρυπαίνω-Εξυγιαίνω-Εξοικονοµώ από την Επικίνδυνα Ρυπογόνο & ∆απανηρή Θέρµανση
Επιτακτική Ανάγκη η Εξάλειψη του Προβλήµατος της Αέριας Ρύπανσης των Εσωτερικών Χώρων.
Η Υγεία σας και η Ασφάλεια της περιουσίας σας δεν επιδέχονται Εκπτώσεις.
Η επίδραση της χαµηλής ποιότητας καθαρισµού των χαλιών στην ανθρώπινη υγεία.
Οικονοµικές λύσεις εξυγίανσης µε “διασφαλισµένη υγιεινή” στον τρόπο ζωής!
Έγκαιρη πρόληψη µε εναρµονισµένες εφαρµογές.
Επιτακτική Ανάγκη η Αναβάθµιση της Ποιότητας στους Τρόπους Καθαρισµού
Αντιµετωπίστε τα ενδο-οικιακά αιωρούµενα µικροσωµατίδια.
Καθαρόν Εστί ” το 2013 ….ενηµέρωση για καλύτερη ποιότητα ζωής!.
Καθαρά ∆ωµάτια φιλοξενίας µε “φιλικό περιβάλλον”
Green & Clean Hotels
Το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόµικο.
Αντιµετώπιση της ενδο-οικιακής ρύπανσης του σπιτιού
Ανταµείβοµαι: Σπάστε τα δεσµά των 300 € και το φράγµα των 586€ .

Καριέρα

Στην Klintec θα βρείτε τον αξιόπιστο συνεργάτη σας,
όσο κατά διάρκεια της ανάλυσης των αναγκών σας,
όσο και µετά την υλοποίησή τους, στοχεύοντας σε µία
Αµφίδροµη Επαγγελµατική Μακροχρόνια Σχέση.

Μια Πρωτοποριακή Υπηρεσία της KlinTec που
σας παρέχει ∆ωρεάν Συµβουλευτική Υποστήριξη
σε θέµατα Καθαρισµού στο 2104829839
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Με εκτίµηση

Βγενής Ιωάννης

6932245887
Vgenis Trade

www.i-clean.gr

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46,
18541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
τηλ: 2104829839 ,
fax:2104829400
info@klintec.gr

http://greenmiteclean.gr/%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85green-mite-clean
http://cleaningnews.gr/?category_name=cleaning-news-2

“Green Services Home Solutions Cleaning.” Εξοπλισµός Bio-Εφαρµογών
Επαγγελµατικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης

