Παρουσίαση των Μεθόδων

KlinActive & Utensil Care από την Klintec,
στα επιµορφωτικά σεµινάρια των
Καθαριστών Ταπήτων / Ταπετσαριών ,
του Σωµατείου Ταπητοκαθαριστηρίων ‘‘Η ΑΤΤΙΚΗ’’

στα

ΚΕΚ

της

ΓΣΕΒΕΕ

µε θέµα τον Bio-καθαρισµό και

Πλύσιµο Στρωµάτων και Σαλονιών 10ος/2011

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

Καθαριότητα : Υγεία – Οικονοµία – Περιβάλλον
Επιχειρηµατική Ηθική και Κανονισµός ∆εοντολογίας
είναι οι Βασικές µας Αρχές, απέναντι στους Καθαριστές
Ταπήτων / Ταπετσαριών, αλλά και το καταναλωτικό κοινό.
Η Επιχειρηµατική Ηθική είναι ο κοινός δρόµος προόδου,
ανάπτυξης και κοινωνικά υπεύθυνης δραστηριότητας.
Είναι η µοναδική επιλογή µε βλέψεις στον µακροχρόνιο
ορίζοντα και µάλιστα χωρίς ηµεροµηνία λήξεως, καθώς
βασίζεται σε ορθολογική αξιοποίηση .
Αποτελεί µε άλλα λόγια, το δρόµο που θα ανατρέψει τη
φορά της φθοράς και θα δηµιουργεί αληθινό και επωφελές
χειροπιαστό κοινωνικό µέρισµα για όλους.

Φιλοσοφία µας «Ο πελάτης είναι φίλος, ο ανταγωνιστής συνεργάτης
και ο συνεργάτης Οικογένειά µας.»

Ο κάθε επαγγελµατίας επιλέγει σε ποια κατηγορία
θέλει να είναι, χωρίς δεσµεύσεις.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πόσο ακόµα µπορούν να αντέξουν οι
άνθρωποι µε τον µολυσµατικά επιβαρυµένο αέρα που αναπνέουν,
στο περιβάλλον των εσωτερικών χώρων.
Γνωρίζετε άραγε πόσα επιβλαβή ‘‘ρυπογόνα µικροβιακά φορτία ’’ ,
βακτηρίδια, ιοί, µαζί µε αεροµεταφερόµενους αλλεργιογόνους
µολυσµατικούς παράγοντες, καπνός τσιγάρου, ''ακάθαρτες οσµές'' , ινώδη
µόρια και ίνες αµίαντου, είναι οι καθηµερινοί σύντροφοι των ανθρώπων
στους εσωτερικούς χώρους.
Ο εσωτερικός αέρας µολύνεται από τις εκποµπές ρίπων µε διαφορετική
µοριακή σύνθεση, αυξάνεται δε συνεχώς µαζί την ανάπτυξη των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την αυξανόµενη κυκλοφορία σε κάθε
αναπτυγµένη περιοχή.
Τα µόρια του αέρα των του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου γενικά, δεν
είναι ''πάντοτε όλα'' επιβλαβή στους ανθρώπους, ούτε είναι ποτέ δυνατό
ο αέρας στο σύνολο του να είναι χωρίς ρίπους

Μια λεπτοµερής εξέταση των ''προβληµάτων'' βοηθά ώστε να
αιτιολογηθούν οι υποψίες που υπάρχουν και να εντοπισθούν οι
αιτίες.

Τέτοιες Αποδοτικές Μέθοδοι ελέγχου απαιτούνται και είναι σηµαντικές, ειδικά όταν
µπορούν να εντοπίζουν µολυσµατικούς παράγοντες, που δηµιουργούν µεγάλο κίνδυνο
στην υγειά των συνανθρώπων µας, αλλά πολύ περισσότερο ευαίσθητων ανθρώπων µε
ανοσοποιητικά προβλήµατα.

Μόλις εντοπισθούν και καθοριστούν οι αιτίες η Klintec παρέχει λύσεις µέσα
από µελέτη, εφαρµογή και ανάπτυξη µεθόδων και συστηµάτων για την
πρόληψη και τον περιορισµό µιας ελεγχόµενης επιµόλυνσης.
Χάρις στις Εξειδικευµένες Μεθόδους -που εκσυγχρονίζονται συνεχώς - και
στην Επιµορφωτική Κατάρτιση των Συνεργατών της, µπορεί να προσφέρει µια
Ασφαλή λύση για κάθε ανάγκη, µε µια προσφερόµενη τεχνογνωσία που βρίσκει
εφαρµογή σε εσωτερικούς χώρους, διαφόρων τοµέων, ως και στην προστασία
του περιβάλλοντος.

KlinActive : Μια Ασφαλής Μέθοδος,
για Bio-Εφαρµογές Καθαρισµού Προεργασίας
αλλά και Συντήρησης.
H Μέθοδος KlinActive , είναι µια
Ασφαλής Μέθοδος Bio-Καθαρισµού
στρωµάτων και σαλονιών
η οποία βασίζεται σε Πρωτοποριακά
Επαγγελµατικά Συστήµατα,προσφέροντας
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 µέθοδο
KlinActive, χωρίς την χρήση χηµικών
(Green Decontamination).

Bio-Mattress Cleaning:

Επειδή τα στρώµατα δεν πλένονται,
εφαρµόζουµε το “Ανέγγιχτο πλύσιµο”
της ενδεικνυόµενη και ασφαλής ξηρής
µεθόδου πλυσίµατος Utensil Care,
ώστε να αφαιρεθούν επιπλέων ,
κιτρινίλες, τρεξίµατα, αίµα, ακόµα και
“µούχλα”.

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-Upholstery Cleaning:
Ασφαλής ξηρή µέθοδος πλυσίµατος
Utensil Care, για Bio-καθαρισµό
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.

Ιδανική λύση για τα σαλόνια και τους τάπητες που είναι
ανθεκτικοί στους λεκέδες. (Αδιαβροχοποιηµένοι)
Ασφαλής Μέθοδος για όλους τους τύπους των υφασµάτων από µαλλί,
µετάξι και κάθε είδος ευαίσθητου υφάσµατος, µε γρήγορο χρόνο
στενώµατος, χωρίς ξεβάµµατα, νερολεκέδες, κιτρινίλες αλλά και
επανεµφάνιση λεκέδων.
Ασφαλής για τα παιδιά & τα κατοικίδια ζώα.
Στις Μεθόδους Utensil Care δεν υπάρχουν δεσµεύσεις, µιας και είναι
εναρµονισµένες στις βασικές αρχές των επιµορφωτικών σεµιναρίων,
ως προς την χηµεία του καθαρισµού των ινών.
Έχουν την δυνατότητα να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε
µορφής ίνας, αλλά και στις ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγελµατία.
Είναι δε ευέλικτες ώστε να αναβαθµίζονται όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Οι Μέθοδοι Utensil Care χρησιµοποιούνται σε Πανελλαδική Κλίµακα από
πολλούς Καθαριστές Ταπήτων /Ταπετσαριών

Οι υπολογισµοί για το Σύνολο
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η Ανάγκη για την ∆ιατήρηση της Καλής Ποιότητας του Αέρα στους
εσωτερικούς χώρους , δεν είναι µια δαπάνη ή µια πολυτέλεια αλλά µια
υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους µας, το περιβάλλον αλλά και
ένα ευδιάκριτο επιχειρησιακό κέρδος.
Η Αύξηση της ικανότητας αποµάκρυνσης της σκόνης συνεπάγεται µε την
ενίσχυση της εσωτερικής υγιεινής των νοικοκυριών.
Οι πληροφορίες που υπάρχουν για τους επαγγελµατίες, από την άποψη των
επιδόσεων στον καθαρισµό, προκαλεί συχνά σύγχυση και µερικές φορές
είναι παραπλανητική µε αποτέλεσµα να µεταφέρονται στους καταναλωτές
λανθασµένες.
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.
Η επιλογή ενός συστήµατος καθαρισµού στρωµάτων- σαλονιών δεν εξαρτάτε
µόνο από το να µπορεί να συγκράτηση πάνω από ίσως το 98% των εν λόγω
σωµατιδίων που απορροφά.

Ο Καθοριστικός 10Λόγος για την επιλογή ενός
Συστήµατος Καθαρισµού Στρωµάτων- Σαλονιών
{
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1) Σύστηµα από Χυτοπρεσαριστό Ντουραλουµίνιο, µε βοηθητικό τροφοδοτικό πολλαπλών
ταχυτήτων, τελευταίας τεχνολογίας TechDrive®, ώστε να χρειάζεται µόνον ένα ελαφρύ
άγγιγµα για να σπρώξετε το σύστηµα.
2) Με Σύστηµα ελέγχου (Toe Touch Control) όπου µε το άγγιγµα των δακτύλων σας παρέχει
το σωστό ύψος καθαρισµού κάθε φορά χωρίς να σκύβετε.
3)Ένα απόλυτα Επαγγελµατικό Σύστηµα Βio-καθαρισµού, Πολλαπλών Εφαρµογών µε δόνηση
και αναρρόφηση στροβιλισµού, ώστε να µπορεί να αφαιρεί, αλλεργιογόνα περιττώµατα
ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), που στις µέρες µας εξελίσσεται σε µεγάλο
πρόβληµα για την ∆ηµόσια Υγεία µε τις γνωστές αλλεργίες που προκαλούν , αλλά και
ρυπογόνα µικροβιακά φορτία, χωρίς να τα ξανά ανακυκλώνει στον χώρο.
4)Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωµιά από την ταπετσαρία των
επίπλων, αλλα και τα πλαϊνά του στρώµατος η από το κεφαλάρι.
5) Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασµό µε το σύστηµα φίλτρων HEPA 11 σηµαίνει ότι να
µπορεί να συγκράτηση 99,97% των εν λόγω ρυπογόνων σωµατιδίων βρωµιάς που απορροφά.
6) Εύχρηστο και Οικονοµικώς Αποδεκτό Σύστηµα ‘‘Προηγµένης Τεχνολογικά Ενεργειακής
Απόδοσης’’ για Μειωµένη Κατανάλωση Ενέργειας, (675 watt)
7) Αρκετά αυστηρή απαίτηση οικολογικού σχεδιασµού µε Έγκριση ‘‘ Green Label’’ του CRI για
Αφαίρεση Ρύπων και ∆ιατήρηση Εµφάνισης ( ∆εν καταστρέφει το επεξεργάσιµο αντικείµενο)
8) Ενεργό ακροφύσιο 40cm υψηλής τεχνολογίας για επιδόσεις σε Maximum απόδοση µε
λιγότερες ώρες εργασίας.
9) Εργονοµικά εύχρηστο για εγγυηµένα ξεκούραστη εργασία επί 24ώρου.
10) Αναπτύχθηκε µε την βοήθεια της NASA,έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας αλλά και
‘‘Εγγύηση εφόρου Ζωής’’ για ανταλλακτικά και ανακατασκευή του Μηχανήµατος.

KlinActive Surface Decontamination Method
Σύστηµα Απορρύπανσης Υφασµάτινων Επιφανειών Module ΤΜ2000
Η Εφαρµογή UVC Ακτινοβολίας σε Υφασµάτινες Επιφάνειες, πριν και µετά τον καθαρισµό σε στρώµατα ,
ταπετσαρίες σαλονιών, χαλιών και λοιπών επιφανειών είναι από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις στην
µείωση των “µικροβιακων φορτίων” για τη διατήρηση της υγιεινής.
Η εφαρµογή χηµικών ουσιών δεν ενδείκνυται σε αυτές τις εφαρµογές ως µέσον µείωσης των “µικροβιακών
φορτίων” για τη διατήρηση της υγιεινής
Συχνά όµως, λόγω των συνθηκών που επικρατούν (θερµοκρασία, υγρασία κ.ά.) αναπτύσσονται επιβλαβείς
µικροοργανισµοί στον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, όπου η παρουσία µικροβιακού φορτιού από βακτηρίδια,
ιούς , µύκητες,( µούχλα) και τα ακαρεα µε τα περιτοµατα τους να προκαλούν σοβαρά πρόβληµα.
Η Μέθοδος Απορρύπανσης Υφασµάτινων Επιφανειών KlinActive δια της UVC ακτινοβολίας και την βοήθεια
ενός ειδικού ανακλαστήρα αυξάνει την ένταση της ακτινοβολίας κατά µεγάλο ποσοστό (συντελεστής 2,5)
ώστε να δρα Επιφάνιοδραστικά µε ασφάλεια και αξιοπιστία.
Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται το ηλεκτρονικό τροφοδοτικό υψηλής συχνότητας, που µαζί µε την ειδική
Προστατευτική Μεµβράνη Συγκράτησης Θραυσµάτων, εξασφαλίζουν την Ασφαλή Λειτουργία και την Υψηλή
Απόδοση της ακόµα και σε δυσµενείς συνθήκες.

Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στην δράση της ακτινοβολίας UVC από υλικό σε υλικό.

Η Επιφάνιοδραστική Μέθοδος KlinActive δεν επηρεάζει την θερµοκρασία, δεν επιδρά στα ανεξίτηλα χρώµατα
όταν η χρήση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και δεν επηρεάζει τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη των
στρωµάτων .
Χωρίς να παράγει Όζον, χωρίς ανεπιθύµητα πρόσθετα, χωρίς κατάλοιπα και δρα επιφάνιοδραστικά στον
µικρότερο χρόνο.
Αυτή η Επιφάνιοδραστική Μέθοδος Απορρύπανσης (decontamination) KlinActive είναι µια αποτελεσµατική
µέθοδος µε γρήγορα αποτελέσµατα, διότι µπορεί να µειώσει έως κατά 99%, βακτηρίδια, ιούς ,µύκητες,
( µούχλα), επιβλαβείς µικροοργανισµούς, να καθυστερήσει την ανάπτυξη ακάρεων, αλλά και για να αποτρέψει
παράλληλη µόλυνση.
Είναι µια Εναλλακτική Μέθοδος ∆ιαχείρισης για την Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στον Εσωτερικό
Περιβάλλοντα Χώρο.
Μπορεί να συνδυαστεί µε την υποστήριξη και άλλων τεχνολογικών µεθόδων έτσι ώστε να έχουµε µια
Αναβαθµισµένη Ποιότητα ∆ιαβίωσης .

∆εν πρέπει να γίνεται κατάχρηση στην χρήση της ,
αλλά ούτε και υπερβολές σε αυτά που µπορεί να προσφέρει.
Πρέπει να γίνεται Σωστή Χρήση από Επαγγελµατίες Καθαριστές ,
στα σπίτια η στους επαγγελµατικούς χώρους.
Αυτή η ενοποιηµένη προσέγγιση χρησιµοποίησης πολλαπλών τεχνολογιών µπορεί να
είναι πολύ αποτελεσµατική ώστε να αποτρέψει µια παράλληλη µόλυνση σε
χώρους τροφίµων.
Μπορεί επιπλέον να µειώσει βακτηρίδια, ιούς , µύκητες, (µούχλα) και σε λουτρά, να
αποτρέψει τη διάδοση επιβλαβών µικροοργανισµών αλλά και την καθυστέρηση
ανάπτυξης των ακάρεων σε δωµάτια ξενοδοχείων, αίθουσες συνεδριάσεων,
δείπνου και σαλονιών. κ.λ.π.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατοικηµένο, εµπορικό, βιοµηχανικό ή
θεσµικό κτήριο για να παρέχει µια ταχείας δράσης, φορητή µέθοδο tabletops,
κατάλληλη για ποικίλες εξειδικευµένες χρήσεις όπως π.χ.:
z Κατοικηµένους και εµπορικούς χώρους (ως συµπλήρωµα σε άλλες στρατηγικές ελέγχου)
z Χώρους επεξεργασίας τροφίµων, ζύµης, κρεοπωλεία, κ.λπ. για να µειώσει τη
µόλυνση των επιφανειών η να αποτρέψει µια παράλληλη µόλυνση.
z Εργαστήρια DNA για να αποτρέψει την παράλληλη µόλυνση.
Χώρους νοσοκοµείων για να µειώσει τη µόλυνση των επιφανειών.
Βιβλιοθήκες, για αντιµετώπιση µυκήτων ( µούχλα) στις επιφάνειες βιβλίων
Εταιρείες κατασκευής στρωµάτων στην διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής και
συσκευασίας.
Εφαρµογή σε Μηχανές Συσκευασίας Χαλιών.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους χώρους, ακόµα και σε αυτούς που οι
περισσότερες δοµές περιορίζουν τις οµάδες των ανθρώπων, η να έχουν “µοναδικά
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα” που πρέπει να ερευνηθούν προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί η ενοποιηµένη προσέγγιση για καλύτερα αποτελέσµατα.

Klintec: Μας εµπιστεύεστε.. ..και εµείς ανταποκρινόµαστε.
Η Klintec καινοτοµώντας συνεχίζει να αναπτύσσει νέες δραστηριότητες
υγειονοµικών εφαρµογών µε υψηλές απαιτήσεις, για την προαγωγή καθαριότητας και
υγιεινής σε εξειδικευµένους τοµείς, για Βιο-καθαρισµούς εσωτερικών χώρων.
Πρωταρχικός µας στόχος είναι στο να µπορούµε να σας προσφέρουµε :
● Οικονοµικά εναλλακτικές λύσεις αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανταποκρινόµενοι
στην επιτακτική ανάγκη για αναπροσαρµογή της συµβατικής καθαριότητας που µέχρι
τώρα γνωρίζατε.
● Ασφαλή φροντίδα, για προστασία από τα “ρυπογόνα µικροβιακά φορτία” και τα
“µελλοντικά προβλήµατα” που µπορεί να προκύψου σε θέµατα υγείας, µέσα από
τον χωρίς χρήση χηµικών Bio-καθαρισµό µε εξειδικευµένη απορρύπανση, για µια
απόλυτα ισορροπηµένη καθαριότητα και οικονοµία µε άµεσα αποτελέσµατα.
● Η ευαισθητοποίηση µας προς τις Περιβαλλοντικές αλλαγές µαζί µε τις συνεχώς
αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε θέµατα υγιεινής για καθαρούς
εσωτερικούς χώρους, µας ανέδειξε την ύπαρξη υποστήριξης τους από έναν
Σύµβουλο Καθαριότητας, για ενηµέρωση και διάγνωση προβληµάτων.
Όλοι µαζί µπορούµε να προσφέρουµε απασχόληση σε Νέους Επιστήµονες, µε
επιχειρηµατικό πνεύµα αναπτύσσοντας συνεργασία µέσα από την χορηγία
(Sponsoring ), υποστηρίζοντας τον θεσµό του Σύµβουλου Καθαριότητας, για
ενηµέρωση και διάγνωση προβληµάτων.

Υπηρεσίες υποστήριξης.
Μεγαλώνετε;

Μεγαλώνουµε!

”∆ηµιουργούµε στήριξη στις επιχειρήσεις-εταιρείες όλων των µεγεθών, ώστε
να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για
την αύξηση της κερδοφορία τους, µέσα από την παροχή ολοκληρωµένων και
εξειδικευµένων λύσεων στους τοµείς δραστηριοποίησης τους.”

Η σηµασία της Αναγκαιότητας του After Sales Service
{

{

{

Είναι γεγονός ότι η Klintec , στο Σηµερινό Επιχειρηµατικό
Περιβάλλον και τη Νέα Βιοµηχανική Επανάσταση στο χώρο της
καθαριότητας, συνεχίζει να βοηθάει σηµαντικά στην Αναβάθµιση του
τρόπου λειτουργίας σε επιχειρήσεις του κλάδου.
Με τα πιο Υψηλά Standard ποιότητας και αξιοπιστίας, σε µια Πλήρη
και Ολοκληρωµένη Υποστήριξη, Επεκτείνετε ∆υναµικά σε όλη τη
Ελλάδα, Εγκαινιάζοντας Νέες Συνεργασίες.
Προτεραιότητά µας είναι να συνεχίσουµε να παρέχουµε µε την Άριστη
Επαγγελµατική Συνεργασία µας, την πείρα και την τεχνογνωσία
µας, τις Τεκµηριωµένες Προτάσεις µας µε προγράµµατα και λύσεις στα
εξειδικευµένα θέµατα του καθαρισµού.

……Μπορούµε γιατί…

…αξιοποιούµε ως Μοχλό ανάπτυξης την χρήση των σωστών
‘‘εργαλείων’’ στην Εφαρµοσµένη Στρατηγική.
Συµπορευόµαστε των τεχνολογικών εξελίξεων και στηριζόµενοι στη
συνεχώς αυξανόµενη τεχνογνωσία µας, βάζουµε θεµέλια στην υποδοµή
του µέλλοντος αναπτύσσοντας Ολοκληρωµένες Λύσεις ώστε οι
πελάτες µας να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέµενη Αξία στις
υπηρεσίες τους, πετυχαίνοντας το επιδιωκόµενο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στην αγορά.
∆ιατηρώντας την ουσιαστική επαφή µε το χώρο των νέων τεχνολογιών,
τους δίνεται η δυνατότητα να εκµεταλλεύονται στο έπακρον τις
δυνατότητές του, για να ανταπεξέλθουν στον σηµερινό ανταγωνισµό.
Η Ανάπτυξη Συστηµάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για το Green
Services, είναι ένα ∆ηµιουργικό Ποιοτικό Άλµα µε Υπόβαθρο την
Αξιολόγηση, ώστε να προσφερθούν ακοµα πιο οικονοµικά ποιοτικές
υπηρεσίες καθαρισµού µε Προστιθεµένη Αξία.
Η Εφαρµογή των προγραµµάτων του Green Services, αποτελούν την
«Ασπίδα προστασίας» σε πραγµατικές ανάγκες µιας Αναβαθµισµένης
Ποιότητας ∆ιαβίωσης, αλλά και πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Προστασία του περιβάλλοντος.

Είµαστε µπροστά γιατί…
… έχουµε

την εµπειρία και κατέχουµε την Τεχνογνωσία της
Λειτουργικότητας µε την Ποιοτικά Προσαρµοσµένη Εφαρµογή.
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Στην Klintec αγαπάµε τη δηµιουργία, σεβόµαστε το κόστος του χρόνο
και αναλύοντας σχεδιάζουµε και υλοποιούµε ιδανικές λύσεις ώστε να σας
δίνουµε τις κατάλληλες συµβουλευτικές κατευθυντήριες γραµµές,
προσαρµοσµένες στις ανάγκες της επιχείρησή σας .
Αντιλαµβανόµαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησηςεταιρίας ξεχωριστά ώστε να προσαρµόζουµε τις πλήρως αναπτυγµένες
τεχνολογικά εφαρµογές που χρειάζεται. Τόσο η εµπειρία µας όσο και η
γνώση µας, συνθέτουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, τέλεια προσαρµοσµένο στις
απαιτήσεις σας. Η υλοποίηση των πολυάριθµων συνεργασιών, µας δίνει το
πλεονέκτηµα της επιλογής του κατάλληλου πεδίου δράσης , αναλόγως των
αναγκών σας.
Η Klintec , βρισκόµενη πάντα στην αιχµή των εξελίξεων για τη
δηµιουργία νέων καινοτόµων υπηρεσιών, δηµιούργησε τη νέα Πρωτοποριακή
Υπηρεσία i-clean µε επαναστατικές µεταβολές σε όλα τα επίπεδα του After
Sales Service.
Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας υπηρεσίας i-clean που την καθιστά
εντός της χώρας Πρωτοπόρο και Μοναδική στο είδος της, είναι η
δοµηµένη οργάνωση µε τα πλεονεκτήµατα της έρευνας, της εµπειρίας, της
τεχνογνωσίας και την λειτουργικότητα της Προσαρµοσµένης Εφαρµογής για
τα Ελληνικά δεδοµένα.

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, χάνοντας τον
ίσως και από πελάτη των χαλιών.
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.

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

Vgenis Trade
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46,
18541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

τηλ: 2104829839 ,
fax:2104829400

www.i-clean.gr

