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 Πρότυπο Κέντρο Εξειδικευµένων ∆ιαχειριστικών Λύσεων Καθαρισµού Εσωτερικών Χώρων 
 
 
 
 
 
  
     
          Η Αναβαθµισµένη καθαρότητα έχει γίνει υποχρεωτική…
                                               
   ●1. Εναλλακτικές Μέθοδοι Απορρύπανσης (Green Decontamination)  
 
   ● 2. Εξειδικευµένη Μέθοδος Τινάγµατος-Φινιρίσµατος για Χειροποίητα - Μεταξωτά χαλιά. 
 
   ● 3. Εξειδικευµένοι Βio-καθαρισµοί για µια Απόλυτα Ισορροπηµένη Καθαριότητα. 
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          “Cleaning System Business” 
 
  

  Cleaning-Advisors: Πρωτοποριακό ‘‘Συµβόλαιο Συνεργασίας’’ µε πρόγραµµα στο After Sales Service.  
 
● Ένα είναι σίγουρο : Μέχρι σήµερα δεν έχετε φτάσει στο ανώτατο σηµείο αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων 
που έχετε. Αυτό σηµαίνει πως Υπάρχουν Περιθώρια που πρέπει να τα Αξιοποιήσετε όσο µπορείτε περισσότερο. 
 
 ● Η Αναγκαιότητα της Επιχειρηµατικής Επιβίωσης , για την Επίτευξη Αµέσων Εφαρµογών στην 
αποτελεσµατική διαχείριση, καθιστούν την Επαγγελµατική Συνεργασία µε έναν Σύµβουλο Καθαριότητας 
Απαραίτητη.   
    
 ● Έναν Αξιόπιστο Συνεργάτη, µε την προσφορά µιας Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών,  τόσο κατά διάρκεια της 
ανάλυσης των αναγκών σας, όσο και µετά την υλοποίησή τους, στοχεύοντας σε µία Αµφίδροµη Επαγγελµατική 
Μακροχρόνια Σχέση.  
 
                                          Ενέργειες  που µπορούν να γίνουν. 
 
 

     ●  Ενέργειες προσαρµογής στις νέες συνθήκες, θωράκισης των πελατών. 
     ●  Για να αύξηση τον µέσο όρο τζίρου, ανά πελάτη .  
     ●  Πρακτικοί τρόποι για να βελτιστοποίησης και αύξησης ποσοστών ανά  πελάτη. 
     ●  Τρόποι προσέγγισης νέων  πελατών. 
     ●  Ευκαιρίες για επικοινωνία µε τους πελάτες σας, µε θετική αντιµετώπιση. 
  
 

 ● Η Προαγωγή της Καθαριότητας και Υγιεινής αλλά και το Περιβάλλον, απαιτούν την ανάπτυξη µιας 
Πολυτοµεακής ∆ράσης µε κοινό στόχο. 
 
● Είναι γεγονός ότι στο Σηµερινό Επιχειρηµατικό Περιβάλλον, η Ενδο-επιχειρηµατικότητα αναδυκνείεται ως 
µοχλός ανάπτυξης των Νέων Καινοτόµων Τµηµάτων.  
 
 ● Έχει Ελαχιστοποιηµένο Επιχειρηµατικό Κίνδυνο καθώς έρευνα, µελέτη, προετοιµασία και πρόσβαση σε ένα 
αξιόλογο µηχανισµό στήριξης, αποτελούν  ένα αναπόσπαστο τµήµα Ανέλιξης για την Επίτευξη κάθε Φιλόδοξου 
Στόχου, σε επιχειρήσεις-εταιρίες, µε αντικείµενο τον Καθαρισµό ταπήτων-Ταπετσαριών   κλπ.   
 
● Πρωτοπορούµε µε Νέας Γενιάς Καινοτόµες Προτάσεις , βασιζόµενες στο πρόγραµµα του Green and Clean  
 και τους  δύο πρωτότυπους µηχανισµούς στήριξης που διασφαλίζουν µια επιτυχηµένη ανάπτυξη. 
 
● ∆ιείσδυση σε νέους τοµείς της αγοράς.        ● ( www.Katharomania.gr ) 
● Θωράκιση των πελατών.                            ● Βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες. 
● Αύξηση των πωλήσεων.                              ● Μείωση των λειτουργικών εξόδων. 
          
   Κινήσεις  τώρα  ώστε  να  Ανακαλύψτε  τα  πλεονεκτήµατα  που  σας  παρέχουµε.  
         
 

  ●  Εµείς έχουµε την εµπειρία , την οργάνωση µε την γνώση και τα ‘‘εργαλεία’’ της πράξης, το ‘‘µεράκι’’ , το 
ενεργητικά αισιόδοξο ενδιαφέρον, για να πετύχετε τους στόχους που χρειάζεστε.  
  
 "Ιδιαιτερότητα µας η Φιλοσοφηµένη Στρατηγική ώστε, ο πελάτης να είναι φίλος,   

 
 

                                                                 ο Ανταγωνιστής Συνεργάτης  και ο Συνεργάτης Οικογένειά "  
  

  ●  Επικοινωνήστε µαζί µας στο 2104829839 για να δούµε όλα τα θέµατα µε τις λεπτοµέρειες τους  από κοντά, 
γιατί κάθε επιχείρηση – εταιρεία µε αντικείµενο τον Καθαρισµό ταπήτων-Ταπετσαριών, χρειάζεται τον δικό της 
τρόπο αντιµετώπισης  ξεχωριστά για κάθε τµήµα – τοµέα.  
    
 

                                                                                                                                              Με εκτίµηση, 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                             Βγενής Ιωάννης 
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Επιτακτική Ανάγκη η Αναβάθµιση της Ποιότητας στους Τρόπους Καθαρισµού 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                

 

 

● Οι ραγδαίες εξελίξεις στις αλλαγές που επιβάλλει η σηµερινή εποχή για την  βελτίωση της 
ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και η καθιέρωση των Νέων Τεχνολογιών, ως 
Αναντικατάστατα και Αναγκαία Εργαλεία για την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας,, 
καλούν  τον επιχειρηµατικό κόσµο να ανταποκριθεί στις Αναφυόµενες Ανάγκες.  
  
  
 

Green Services: Επέκταση ∆ραστηριοτήτων, σε Νέους Τοµείς,  µε Αντικείµενο την 
Εξειδικευµένη Μέθοδο Τινάγµατος-Φινιρίσµατος για Χειροποίητα Μεταξωτά  χαλιά,  κ.λ.π.  

 
 
       Πρόγραµµα Green & Clean luxury Cleaning Services. 

 

 
● 1. Εξειδικευµένη Μέθοδος Τινάγµατος-Φινιρίσµατος  για         
                 Χειροποίητα - Μεταξωτά χαλιά.  
 

                                  

                            ● 2. KlinActive : Επιφάνιοδραστική Μέθοδος Απορρύπανσης      
                           χωρίς την χρήση χηµικών (Green Decontamination)   
                                                                                                                                                                 
  
 ● 3. Εξειδικευµένη Μέθοδος Καθαρισµού για Χειροποίητα χαλιά µε δέρµα, µέταλλα,  Swarovski  ● 3. Εξειδικευµένη Μέθοδος Καθαρισµού για Χειροποίητα χαλιά µε δέρµα, µέταλλα,  Swarovski 
               µε αναφορά σε: ‘‘Dry Clean Only’’ ή “Don’t Wash”,                 µε αναφορά σε: ‘‘Dry Clean Only’’ ή “Don’t Wash”,  
    
  
  

            Προγράµµατα & Συµβόλαια Συντήρησης Green Home             Προγράµµατα & Συµβόλαια Συντήρησης Green Home 
 

 
 

 

  
Εναλλακτικές Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Βελτιωµένης Ποιότητας Εσωτερικού 
εριβάλλοντα Χώρου                                                  
Εναλλακτικές Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Βελτιωµένης Ποιότητας Εσωτερικού 
εριβάλλοντα Χώρου                                                  

  

Π  

Π  
  
  

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

  

                                                                          
●  Εξειδικευµένο Πρόγραµµα Συντήρησης  Χαλιών- µοκετών µε Bio-καθαρισµό επί τόπου, για µια απόλυτα 

Ισορροπηµένη καθαριότητα  
●  Εξειδικευµένο Πρόγραµµα Συντήρησης  Χαλιών- 

  

µοκετών µε Bio-καθαρισµό επί τόπου, για µια απόλυτα 
Ισορροπηµένη καθαριότητα  

● Bio-Carpet Care: Εξειδικευµένη Μέθοδος Συντήρησης µε Bio-
καθαρισµό Αναζωογόνηση και Απορρύπανση (Green Decontamination) 
µε την Επιφανιοδραστική Μέθοδο KlinActive, σε µοκέτες και χαλιά                         
επί τόπου χωρίς την χρήση χηµικών µε σχεδόν το µισό κόστος.   

● Bio-Carpet Care: Εξειδικευµένη Μέθοδος Συντήρησης µε Bio-
καθαρισµό Αναζωογόνηση και Απορρύπανση (Green Decontamination) 
µε την Επιφανιοδραστική Μέθοδο KlinActive, σε µοκέτες και χαλιά                         
επί τόπου χωρίς την χρήση χηµικών µε σχεδόν το µισό κόστος.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    P r o f e s s i o na l  C a r pe t  D r y  C l e an i ng    
                       

P r o f e s s i o na l  C a r pe t  D r y  C l e an i ng  
 

● Bio-Carpet Cleaning:  Ξηρή Μέθοδος Πλυσίµατος (UtensilCare)  
          

● Utensil Care : Η Ασφαλέστερη Ξηρή Μέθοδο επιτόπιου Πλυσίµατος µοκετών, για την  
Αφαίρεση ακάρεων µε τα αλλεργιογόνα περιττώµατα τους και τα “ρυπογόνα µικροβιακά φορτία”,  ώστε να 
έχετε µια Φυσική Λύση στην Εσωτερική Ρύπανση και να διατηρούνται τα χαλιά και µοκέτες στο καλύτερο 
φυσιολογικό επίπεδο.  
 
● Ιδανική λύση για µοκέτες που είναι ανθεκτικές στους λεκέδες. (Αδιαβροχοποιηµένες) 
 
 

http://klinitron.gr/
http://klinitron.gr/


 
                 
      

  Ειδικά προγράµµατα µε Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες και για Επαγγελµατικούς χώρους. 
  
 

● Ξενοδοχείων - (Green & Clean Hotels) ή άλλων χώρων φιλοξενίας, για καθαρά δωµάτια µε “φιλικό 
περιβάλλον”, διότι η εσωτερική ρύπανση απειλεί σοβαρά την υγεία των φιλοξενούµενων. 
 

 

● Βρεφονηπιακών - παιδικών σταθµών, πλοίων - σκαφών αναψυχής, επαγγελµατικών χώρων.                                                                                                          
 

   ● Βιο-καθαρισµός Στρωµάτων:  Αναβαθµισµένη Ποιότητα ∆ιαβίωσης για έναν Υγιεινό Ύπνο 

                                                                                                                                                                                                                                      

● Bio-MattressCare: Εξειδικευµένη Μέθοδος Bio-
καθαρισµού µε Απορρύπανση και Αναζωογόνηση των
Στρωµάτων, για την αφαίρεση των εγκρίσεων της  βλαβερή
πρωτεΐνης που βρίσκεται στα περιττώµατα των 
αλλεργιογόνων ακάρεων , µαζί µε τα αποσυνθεµένα µέρη 
τους, µείωση των “µικροβιακων φορτίων”, βακτ

 
ς 

ηριδίων, 

nation)    

                                         

λέπε……. Παρουσίαση των Μεθόδων KlinActive & Utensil Care στα επιµορφωτικά σεµινάρια.

παθογόνων µικροοργανισµών, 
Επιφανιοδραστικά  
  χωρίς την χρήση χηµικών (Green Decontami
 

                                     
  
Β    

                           http://hygienichome.gr/wp-content/uploads/seminaria.pdf
 
       
  

το πλύσιµο'' για να αφαιρεθούν 
τρινίλες, τρεξίµατα, αίµα, µούχλα.  

Ζωής. 

 
● Bio-Mattress Cleaning: Επειδή τα στρώµατα δεν     
  πλένονται µε νερά, εφαρµόζουµε την Ασφαλέστερη Μέθοδος 
Καθαρισµού Utensil Care, ''Ανέγγιχ
κι
 
 

 

         ● Βιο-καθαρισµός Σαλονιών: Προνόµιο ∆ιαχρονικής Αξίας στον Τρόπο      
         

                                                       
  ● Bio-Upholstery Care: Εξειδικευµένος Bιο-καθαρισµός Σαλονιών 
µε Απορρύπανση  &  Αναζωογόνηση, µείωση των “ ρυπογόνων 
µικροβιακων φορτίων”, βακτηριδίων, παθογόνων µικροοργανισµών, 
ακάρεων σκόνης µε τα αλλεργιογόνα περιττώµατα τους, επιφανιοδραστικά  
για τη διατήρηση της υγιεινής  χωρίς την χρήση χηµικών. (Green 

econtamination) D
 
 

● Bio-Upholstery Cleaning :Εξειδικευµένος  Bio-καθαρισµός σαλονιών µε την Ασφαλέστερη 
Ξηρή Μέθοδο Καθαρισµού Utensil Care για υφάσµατα, αλκαντάρα, ναµπούκ , σουέτ, χωρίς 
στάµπες, κιτρινίλες ,υγρασίες και µούχλα που προκαλούν κακοσµία, ανάπτυξη µυκήτων και 
καταστροφές. κ.λ.π. 
 
● Εξειδικευµένος καθαρισµός και προστασία δερµάτινων σαλονιών µε υλικά προηγµένης 
τεχνολογίας. 
 
 
 

                

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                     

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