Έγκαιρη πρόληψη µε εναρµονισµένες εφαρµογές εξυγίανσης.
“Όταν ο συχνός αερισµός για την Εξυγίανση των εσωτερικών χώρων δεν είναι πλέον αρκετός, η
∆ιάκριση ανάµεσα στα εποπτικά µέτρα ελέγχου και στη συστηµατική παρέµβαση είναι η ζωτικής
σηµασίας Πρόληψη „
Η Πρόληψη ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου, για να προφυλαχτούµε από την γρίπη, από την ρύπανση των
“άρρωστων εσωτερικών χώρων” αλλά και της αιθαλοµίχλης που µπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήµατα υγείας
( αλλεργίες) κλπ, έχει γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη.
Για τις αναβαθµισµένες απαιτήσεις για µια Ισορροπηµένη Καθαριότητα µε Υψηλής Ποιότητας Εξυγίανση όλων των
εσωτερικών χώρων , µπορούµε να σας παρέχουµε το κατοχυρωµένο
σύστηµα υψηλής ποιότητας καθαρισµού και εξυγίανσης του αέρα των εσωτερικών
χώρων HealthWay EMF™(Enhanced Media Filtration), µε την επαναστατική
ζώνη εξουδετέρωσης µικροοργανισµών και τον χαρακτηρισµό Ιατρικής Συσκευής
Τάξης ΙΙ από τον οργανισµό FDA των ΗΠΑ.
Είναι πιστοποιηµένο για τη δέσµευση σωµατιδίων διαµέτρου έως και 0,1 µικρών,
ποσοστό µεγαλύτερο από ένα αντίστοιχο σύστηµα HEPA, αποτελεί δε την πιο
σηµαντική εξέλιξη στα συστήµατα καθαρισµού του αέρα τα τελευταία χρόνια
θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’.
Εξουδετερώνει: 98-100% ιούς, 98-100% βακτηρίδια , 94-100% µύκητες. Είναι µια
πολλαπλή προσφορά µας για τον ‘‘έλεγχο των αιωρούµενων ρυπογόνων
µικροσωµατιδίων” και την αποφυγή επιµόλυνσης του χώρου σας.
● Η Πρόληψη ως εφαρµογή για µια Υψηλής Ποιότητας Εξυγίανση όλων των
εσωτερικών χώρων , µπορεί να προσαρµόσει µε θεαµατικά αποτελέσµατα, µε το
πρόγραµµα του «Green & Clean Concept », σε Σπίτια, Ιατρεία, Παιδικούς
σταθµούς, Αίθουσες Προβολών (σινεµάδες), Χώρους συνεδριάσεων, Γυµναστήρια,
Επαγγελµατικούς χώρους, κ.λ.π.
● Σε χώρους φιλοξενίας όπως Ξενοδοχεία, Καµπίνες Πλοίων, Μονάδες φροντίδας
ηλικιωµένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης (Hospitality) , έχει
εφαρµογή στην ανάπτυξη για τα «Green & Clean Hotell » δηµιουργώντας θετικά
κίνητρα για τη διατήρηση και την προώθηση των ‘‘ καθαρών δωµατίων µε φιλικό περιβάλλον”.
● Η ανάγκη Μέριµνας για την Υγεία, µέσα από την εφαρµοσµένη στρατηγική µιας Ολοκληρωµένης Υποστήριξης
για περιβαλλοντικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων µέσα από το Πρόγραµµα Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω –
Εξοικονοµώ, παρέχει στους επαγγελµατίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισµών, ανταγωνιστικές ευκαιρίες για µια
Μεγαλύτερη Προστιθέµενη Αξία στις υπηρεσίες τους, πετυχαίνοντας το επιδιωκόµενο πλεονέκτηµα στην αγορά.
Πρέπει να λαµβάνουν πολύ σοβαρά τις Bio-Εφαρµογές µε Επαγγελµατική Απορρύπανση και Εξυγίανση χωρίς την
χρήση χηµικών (Green Decontamination) , σε στρώµατα , σαλόνια, χαλιά, για την αποφυγή “εσωτερικής
επιµόλυνσης” του αέρα των εσωτερικών χώρων.
● Με το The Green Purification Group (TGPG) σας παρέχουµε µια υψηλής ποιότητας υπηρεσία εξυγίανσης όλων
των εσωτερικών χώρων, µέσα από προγράµµατα των Bio-Εφαρµογών Επαγγελµατικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης
, χωρίς την χρήση χηµικών (Green Decontamination), φροντίζοντας να ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες σας, είτε
γιατί στον εσωτερικό χώρο υπάρχει “δυσαρµονία οσµών και αλλεργικού φτερνίσµατος”, είτε γιατί ο γιατρός σας ζήτησε
ένα καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον, για την εφαρµογή της χορηγηθείσας θεραπευτικής αγωγής.

●Πληροφορίες µπορείτε να µας ζητήσετε µε ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839,
6932245887
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