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

Αντιρρυπαντικά προγράμματα Βio-Καθαρισμού
και Εξυγίανσης για επαγγελματικούς χώρους 

Η Єvia Carpet σε συνεργασία με την Klintec, σας 
παρέχει Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη σε 
θέματα Καθαρισμού, στο 210 4829839 υποστηρί-
ζοντας τον Θεσμό της  i-clean.                                                                                       

Ζητήστε μας ένα Test….Dry!! καθαρισμού Δωρεάν, στο 2222059439 
για να μάθετε για αυτά που δεν ξέρετε και δεν φαίνονται.

    Ξενοδοχείων (Green & Clean Hotels) ή άλλων χώρων φιλοξενίας, για κα-
θαρά δωμάτια µε «φιλικό περιβάλλον», διότι η εσωτερική ρύπανση απειλεί 
σοβαρά την υγεία των φιλοξενούμενων.
     Βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων
     Πλοίων - σκαφών αναψυχής, επαγγελματικών χώρων.

Εναρμονισμένα Πρότυπα
                          μιας Ισορροπημένης Καθαριότητας Ζυγοπούλου-Μπαλαμπάνη Σωτηρία

1) Δωρεάν Ποιοτικό Έλεγχο 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-καθαρισμό σε ένα παιδικό στρώμα.

3) Δωρεάν Bio-καθαρισμό σε ένα χαλί, σε ένα σαλόνι η σε ένα
    στρώμα, εντός 60 ημερων από την Ημερομηνία Αγοράς τους.

Єvia Carpet 
Κάδι Κύμη  Ευβοίας Τ.Κ. 34016

τηλ.: 2222059439, 2222029520
Αθήνα - τηλ.: 210 2381470 • Κιν.: 6974197186

Email: info@eviacarpet.gr • Website: www.eviacarpet.gr
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Ενημέρωση
με Παροχές : 22220-59439

210-2381470
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Εναρμονισμένες Οικονομικά
    Εναλλακτικές Λύσεις Καθαρισμού
      Ποιοτικά Παρεχομένων Υπηρεσιών



Η Єvia Carpet ανταποκρίνεται στην επιτακτική 
ανάγκη αναπροσαρμογής της συμβατικής Η Єvia Carpet ως Ταπητοκαθαριστήριο 

ξεκίνησε τις δραστηριότητες στους ιδιό-
κτητους χώρους της το 1998 στο Κάδι 
– Κύμης Ευβοίας, ως Κέντρο Πολλαπλών 
Εφαρμογών με Εξειδικευμένες Υπηρεσίες 
Επαγγελματικού Βio-καθαρισμού χαλιών.

Με πολύ μεράκι και ενθουσιασμό, μέσα από 
τις καινοτομικά ευέλικτες και εναλλακτικές 
μεθόδους διαχείρισης καθαρισμού, άρχισε να χτίζει ένα όνομα εμπι-
στοσύνης – ασφάλειας και προτίμησης για την άμεση εξυπηρέτηση των 
πελατών της.

Η αναγνώριση μιας φιλικά αξιόπιστης επαγγελματικής προσέγγισης, με 
σεβασμό στις προσδοκίες των αναγκών τους, βοήθησε στο να πετύχει 
την Αναβάθμιση της Ποιότητας στον Τρόπο Ζωής τους,  με περισσότερο 
χρόνο στις οικογένειες, εσωτερική αρμονία - ηρεμία, λαμβάνοντας ως 
ηθική ανταμοιβή την ικανοποίησή τους.

Η Єvia Carpet, ευαισθητοποιημένη στις Περιβαλλοντικές αλλαγές, 
αλλά και ανταποκρινομένη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών 
της, δημιούργει, αναπτύσσει και εφαρμόζει εύχρηστες και καινοτόμους 
λύσεις.

Είναι προτιμότερο οι καταναλωτές κάθε χρόνο να παρέχουν στα χαλιά 
τους εξειδικευμένη φροντίδα συντήρησης, με Bio-Εφαρμογές καθα-
ρισμού επαγγελματικής απορρύπανσης, αναζωογόνησης και φύλαξης 
στους ιδιόκτητους χώρους μας, χωρίς την χρήση χημικών (Green 
Decontamination) με σχεδόν στο μισό κόστος.

Η επαγγελματική απορρύπανση είναι το πρωταρχικό στάδιο προ-
εργασίας ενός επαγγελματικού πλυσίματος. Προσφέρει δε πολλαπλά 
οφέλη με Οικονομία από έξοδα σε πλυσίματα, σε ενέργεια, νερό, απορ-
ρυπαντικά, αλλά και οφέλη από την σημαντική μείωση σε προβλήμα-
τα υγείας, με την εξουδετέρωση της ανακυκλωνόμενης ‘‘εσωτερικής 
επιμόλυνσης’’.

Οι Οικονομικότερες Λύσεις του προγράμματος Clean Now -50% 
Factory Solutions Services της επαγγελματικής απορρύπανσης στα 
χαλιά σας, συμβάλουμουν με κέρδος 50% ενός επαγγελματικού πλυ-
σίματος, όταν τα χαλιά σας μπορούν να πλένονται (όταν δεν είναι λερω-
μένα) κάθε 2-3 χρόνια.

Luxury Cleaning: Εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, με Bio-
Eφαρμογές καθαρισμού σε χειροποίητα χαλιά, δερμάτινα, γούνινα κ.λ.π.

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’’, 
‘‘Do Not Wash’’.

Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού & Πλυσίματος  Στρωμάτων

Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού & Πλυσίματος  Σαλονιών 

Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού & Πλυσίματος Χαλιών - Μοκετών 

Bio-Εφαρμογές
καθαρισμού Χαλιών 

Επιτακτική Ανάγκη
η Αναβαθμισμένη Ποιότητα
στους Τρόπους Καθαρισμού

Εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης Βελτιώστε την  Ποιότητα του Εσωτερικού σας Χώρου

«... πιο επικίνδυνος γίνεται ο 
ανεπαρκής πλέον, υποτιθέμενος 

κλασικός καθαρισμός,
απ’ το βρώμικο»

καθαριότητας, με τις πιο οικονομικές λύσεις και εναλλακτικές μεθόδους      
διαχείρισης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Bio-Mattress Cleaning: Μετά τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού εφαρ-
μόζουμε 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.

Bio-Carpet Cleaning: Μετά τις Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές καθαρι-
σμού των μοκετών, από τοίχο σε τοίχο του χώρου σας, εφαρμόζουμε την εν-
δεικνυόμενη και ασφαλή ξηρή μέθοδο πλυσίματος  Utensil Care, χωρίς κιτρι-
νίλες, καθαριστικά υπολείμματα, υγρασία μούχλας που προκαλούν κακοσμία, 
ανάπτυξη μυκήτων και καταστροφές για μια φυσική λύση στην εσωτερική 
ρύπανση.


