
Keeping It Green While Keeping It Clean

“Green Decontamination”

Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών
Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης.

Εναλλακτικές Μέθοδοι ∆ιαχείρισης για µια Βελτιωµένη Ποιότητα του Εσωτερικού Περιβάλλοντα Χώρου
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Το καθάρισμα αποκτά καινούργια έννοια με το Σύστημα και τα αξεσουάρ φροντίδας
Sentria ıı ™ by Kirby. Σχεδιασμένο για βαθύ καθαρισμό.

Τα συστήματα φροντίδας Sentria ıı™ πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες
ανά τον κόσμο από ανεξάρτητους διανομείς της Kirby

Διαφορετικές μηχανές σε μια εύχρηστη μονάδα!

•Χάρις στο τροφοδοτικό πολλαπλών ταχυτήτων, όλα είναι δυνατά.                 
Από χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο. 
•Είναι ένα πλήρες Σύστημα Φροντίδας που μετατρέπεται εύκολα σε
Καθαριστής Στρωμάτων, σε σύστημα τινάγματος-σκουπίσματος σύστημα
πλυσίματος και μηχανή χτενίσματος χαλιών, για μια απίστευτη γυαλάδα.  

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SENTRIA ıı ™

•Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων
HEPA 11 σημαίνει ότι οι ρύποι και η βρωμιά δεν μπορούν να
κρυφτούν πουθενά. 
•Χάρις στο βοηθητικό τροφοδοτικό τελευταίας τεχνολογίας
TechDrive®, χρειάζεται μόνον ένα ελαφρύ άγγιγμα για να
σπρώξετε το σύστημα. 
•Σύστημα ελέγχου με το άγγιγμα των δακτύλων του ποδιού (Toe
Touch Control), σας παρέχει το σωστό ύψος καθαρισμού κάθε
φορά χωρίς να σκύβετε. 
•Χρησιμοποιήστε το σε φορητό τρόπο λειτουργίας για να
αφαιρέστε τα ερεθιστικά αλλεργιογόνα ακάρεα από τα στρώματα
του κρεβατιού σας. 
•Καθαρίστε ακόμη και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές με τη μεγάλη
ποικιλία των αξεσουάρ. 
•Αφαιρέστε εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωμιά από
την ταπετσαρία των επίπλων. 
•Χτενίστε τις επιφάνειες των χαλιών για μια απίστευτη γυαλάδα.
•Ένα Απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Βio-καθαρισμού, Πολλαπλών
Εφαρμογών, ‘‘Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης’’
, με Έγκριση ‘‘ Green Label’’ του CRI για Αφαίρεση Ρύπων, 
Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης











Ο Καθοριστικός 10 Λόγος για την επιλογή ενός Συστήµατος
Καθαρισµού Χαλιων-Μοκετων, Σαλονιών, Στρωµάτων

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 αφαιρεί, αλλεργιογόνα

περιττώµατα ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (Dust mites),
αλλά και ρυπογόνα µικροβιακά φορτία, χωρίς να τα ξανά
ανακυκλώνει στον χώρο, δηµιουργώντας επιµόλυνση.

4) Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη
βρωµιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά 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 του Μηχανήµατος. 



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

Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ στον κατάλογο
του οργανισµού FDA των ΗΠΑ

Σύστηµα Καθαρισµού και Εξυγίανσης
του αέρα HealthWay EMF 20600-03

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

http://cleaningnews.gr/wp-
content/uploads/2011/09/Σ
υσκευή-Εξυγίανσηςτου-
αέρα-HealthWay.pdf



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

Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας HW_16_9_08_EM.pdf

http://cleaningnews.gr/wp-
content/uploads/2011/09/HW_16_9_08_EOF.pdf



….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!
Ενηµέρωση πελατών

Οι νέοι καθαριστές και εξυγίανες αέρα για εσωτερικούς χώρους HealthWay
αποτελούν την πιο σηµαντική εξέλιξη στα συστήµατα καθαρισµού του αέρα τα

τελευταία χρόνια.
Αν οι ανάγκες σας είναι η ανακούφιση από τα συµπτώµατα της αλλεργίας και του

άσθµατος ή ο καθαρισµός του αέρα από παθογόνους οργανισµούς όπως τα βακτηρίδια, 
οι µύκητες και οι σπόροι τους και οι ιοί, τα φίλτρα εσωτερικού χώρου HealthWay µε το

κατοχυρωµένο σύστηµα EMF™ (Enhanced Media Filtration) είναι µια εξαιρετική λύση
στο πρόβληµα που αντιµετωπίζετε.

Κλινικές µελέτες επιβεβαίωσαν την ικανότητα της εξουδετέρωσης των µικροοργανισµών
σε ποσοστό 94-100%. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα εφόσον ζητηθούν.

Η εταιρεία:
Η εταιρεία HealthWay ιδρύθηκετο1994 από µια οµάδα έµπειρων µηχανικών και άλλων

ειδικών στο χώρο της επεξεργασίας και βελτίωσης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς
χώρους µε στόχο την γρήγορη και οικονοµική αποµάκρυνση των ρύπων από τον αέρα.
Η HealthWay αξιοποίησε την τεχνογνωσία της για εµπορικές, βιοµηχανικές και ιατρικές
εφαρµογές στοχεύοντας στη βελτίωση της φτωχής ποιότητας του αέρα των εσωτερικών
χώρων και τις επιπτώσεις στην υγεία, την άνεση και την ασφάλεια όσων διέµεναν ή και
εργαζόταν σε κτίρια γραφείων, νοσοκοµεία, εστιατόρια, σχολεία, τυπογραφεία και άλλους

χώρους εργασίας.
Η HealthWay βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους,µε την εισαγωγή
του κατοχυρωµένου και αναγνωρισµένου από τον οργανισµό FDA των ΗΠΑ, συστήµατος

EMF™ που ενσωµατώθηκε στις φορητές συσκευές για χρήση στο σπίτι ή το γραφείο.
Το σύστηµα EMF™ θέτει νέα πρότυπα στην έννοια του ‘καθαρού αέρα ’στον εσωτερικό

χώρο.  Εκτός από την κατακράτηση των αιωρούµενων σωµατιδίων σε ποσοστό µεγαλύτερο
από ένα αντίστοιχο σύστηµα HEPA, το σύστηµα EMF™ εξουδετερώνει τους αιωρούµενους

µικροοργανισµούς.
Οι αιωρούµενοι µικροοργανισµοί είναι ένα πρόβληµα που οξύνεται στις ηµέρες µας και που

όλοι µας θα αντιµετωπίσουµε σε κάποια στιγµή της ζωής µας.
Το σύστηµα EMF™ της HealthWay αντιµετωπίζει το πρόβληµα εξουδετερώνοντας

τους µικροοργανισµούς. 

Η µόλυνση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους:
Μελέτες της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (Environmental

Protection Agency (EPA)) για την έκθεση στους αιωρούµενους ρύπους έδειξαν ότι τα
επίπεδα των ρύπων στους εσωτερικούς χώρους είναι 2-5 φορές, και σε κάποιες

περιπτώσεις περισσότερο από 100 φορές, µεγαλύτερα από αυτά των εξωτερικών χώρων.  
Το πρόβληµα εντείνεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εµάς περνούν έως και το

90% του χρόνου τους σε κάποιον εσωτερικό χώρο.
Τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα από τους ενήλικες.  Η ίδια συγκέντρωση ρύπων

µπορεί να βλάψει περισσότερο τα παιδιά κι αυτό γιατί τα παιδιά εισπνέουν µεγαλύτερους
όγκους αέρα σε σχέση µε το σωµατικό τους βάρος.  

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος τοποθετεί σταθερά τη µόλυνση του αέρα των
εσωτερικών χώρων στις 5 πρώτες θέσεις των κινδύνων δηµόσιας υγείας



Οι μικροοργανισμοί

Οι αιωρούμενοι μικροοργανισμοί υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε σπίτι, σχολείο ή εργασιακό
χώρο. Οι μικροοργανισμοί και τα παράγωγά τους (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, αντιγόνα ζώων
και πτηνών) μπορεί να εισπνευσθούν και να προκαλέσουν διάφορες αλλεργικές
αντιδράσεις, αναπνευστικές διαταραχές, υπερευαισθησία σε ασθένειες και λοιμώξεις.    

Οι μικροοργανισμοί αναφέρονται πολλές φορές με ένα κοινό όνομα ως ‘μικρόβια’.

Πηγές μικροοργανισμών είναι ο εξωτερικός αέρας, τα άτομα που υπάρχουν στο χώρο και
αποβάλλουν ιούς και βακτηρίδια, οι επιφάνειες των επίπλων και των τοίχων και οι δεξαμενές
νερού (π.χ. ενυδρεία) όπου μπορούν να αναπαραχθούν μύκητες και βακτηρίδια. 
Οι συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η μειωμένη
ποσότητα ηλιακού φωτός επιτρέπουν στους μικροοργανισμούς να αναπτυχθούν και να
μεταδοθούν από άτομο σε άτομο. 

Η μετάδοση των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του αέρα αυξάνεται όταν η ποιότητα του
αέρα είναι χαμηλή.
Το σύστημα καθαρισμού και Εξυγίανσης του αέρα HealthWay EMF™:
Το σύστημα αυτό αρχικά αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από ένα ερευνητικό κονδύλιο που
στόχευε στο πρόβλημα των βιολογικών ρύπων ενός μικροβιολογικού πολέμου. 
Όταν το σύστημα τελειοποιήθηκε, η χρήση του επεκτάθηκε με τη δημιουργία ενός ‘καθαρού
χώρου’ βιομηχανικής παραγωγής, όπου ο αέρας στο χώρο εργασίας ήταν απαλλαγμένος
από αιωρούμενα σωματίδια και μικροοργανισμούς. 
Η HealthWay έχει αποκλειστικότητα στο σύστημα αυτό για την εφαρμογή του σε συσκευές
που απευθύνονται σε καταναλωτές και χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο.  
Η μέθοδος EMF™ είναι πιστοποιημένη για τη δέσμευση σωματιδίων διαμέτρου έως και 0,1 μικρών.
Αν και η μέθοδος EMF είναι εξαιρετική στην Εξυγίανσης κατακράτηση σωματιδίων το
επαναστατικό της χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα καταστροφής των αιωρούμενων
μικροοργανισμών, όπως τα βακτηρίδια, οι ιοί και οι μύκητες και οι σπόροι τους.  
Είναι το καλύτερο σύστημα καθαρισμού και Εξυγίανσης του αέρα των εσωτερικών
χώρων που διατίθεται για κατοικίες, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία κλπ.
Βραβεία που έχει κερδίσει το σύστημα EMF™:
Η επαναστατική αυτή τεχνολογία έχει κερδίσει αρκετά βραβεία.
Ανάμεσα στα βραβεία αυτά είναι: Βραβείο Τεχνολογίας της NASA για το έτος 2005
Βραβείο R&D 100 και Εγγραφή στον κατάλογο FDA ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ



Η λειτουργία του συστήµατος EMFµε απλά λόγια :
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το EMF δεν είναι ένα απλό φίλτρο – είναι ένα σύστηµα

καθαρισµού και εξυγίανσης του αέρα
Το σύστηµα EMF™ αποτελείται από ένα µέσο καθαρισµού που µπορεί να κατακρατήσει

σωµατίδια και µικροοργανισµούς.  Εδώ υπεισέρχεται η κατοχυρωµένη τεχνολογία.  
Στο εσωτερικό του συστήµατος EMF αναπτύσσεται ένα πεδίο υψηλής ενέργειας.  

Είναι αυτό το πεδίο που αυξάνει την απόδοση του φίλτρου που περιέχει το σύστηµα µε
αποτέλεσµα να συγκρατεί 99,99% των ρύπων που είναι ίσοι ή µεγαλύτεροι των 0,1 

µικρών
Αυτή η απόδοση ξεπερνά την απόδοση των φίλτρων HEPA.  Αλλά η υπεροχή δεν

εξαντλείται εδώ.
Το πλέον επαναστατικό χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι ότι το πεδίο υψηλής

ενέργειας καταστρέφει τους αιωρούµενους µικροοργανισµούς όπως τα βακτηρίδια, οι ιοί
και οι µύκητες και οι σπόροι τους.

Αυτό σηµαίνει εγγυηµένη καταστροφή του 94-100% των αιωρούµενων µικροοργανισµών
µετατρέποντάς τους σε ουδέτερες ουσίες όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό.
Το σύστηµα EMF™ είναι100% αεροστεγές ώστε Όλος ο αέρας που εισέρχεται στο

σύστηµα περνάει µέσα από το πεδίο υψηλής ενέργειας.
Κατοχυρωµένος σχεδιασµός εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία και υψηλή απόδοση.

Ο αέρας του χώρου εισέρχεται στη βάση της συσκευής από 360ο.
Καθώς ο αέρας εισέρχεται στη συσκευή ένα ισχυρό σύστηµα συµπιεστή κατευθύνει τον

αέρα προς τα επάνω προς το σύστηµα EMF™. 
Ο µοναδικός σχεδιασµός του συµπιεστή διαχέει τον αέρα εξασφαλίζοντας οµοιόµορφη

ροή µέσα από το σύστηµα EMF και, κατά συνέπεια, αθόρυβη λειτουργία. 

Η συσκευή είναι από σχεδιασµού της σηµαντικά πιο αθόρυβη από αυτές του
ανταγωνισµού

Αποτέλεσµα : Είναι ένα εξαιρετικό σύστηµα Καθαρισµού και Εξυγίανσης του αέρα τόσο
για τα άτοµα που υποφέρουν από αλλεργίες ή/και άσθµα, όσο και για τα άτοµα που

ενδιαφέρονται να προστατέψουν τον εσωτερικό τους χώρο από αιωρούµενους ρύπους και
µικροοργανισµούς. 

Σύγκριση EMF™ µε HEPA 
Η τεχνολογία του συστήµατος καθαρισµού και εξυγίανσης του αέρα εσωτερικών χώρων

HealthWay™ είναι σχεδιασµένο για να συγκρατεί το 99,99% των αιωρούµενων
σωµατιδίων διαµέτρου ως και 0,1 µικρών.

Το σύστηµα παγιδεύει σωµατίδια που προκαλούν αλλεργίες όπως σκόνη, µύκητες, γύρη, 
περιττώµατα ακάρεων, τρίχες κατοικίδιων ζώων και άλλα αιωρούµενα σωµατίδια.

Το σύστηµα υπερτερεί των φίλτρων HEPA και είναι έως και 4 φορές πιο αποδοτικό από
αντίστοιχου µεγέθους φίλτρου HEPA.

Το χαρακτηριστικό όµως που κάνει το σύστηµα EMF™ της HealthWay να ξεχωρίζει είναι
η ικανότητά του να καταστρέφει µικροοργανισµούς όπως βακτηρίδια, ιοί, µύκητες και

σπόροι µυκήτων
Η ικανότητα αυτή να καταστρέφει 94-100% τους µικροοργανισµούς έχει βεβαιωθεί µε

κλινικές δοκιµές και του έδωσε τον χαρακτηρισµό ‘Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ’. 
Το σύστηµα είναι εξαιρετική λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των

αιωρούµενων ρύπων στον αέρα των εσωτερικών χώρων



Μικροοργανισμοί που Εξουδετερώνονται*

Σύστημα HealthWay
EMF™

ΝΑΙ
Ιοί
100%

ΝΑΙ
Βακτηρίδια
98-100%

ΝΑΙ
Μύκητες και σπόροι μυκήτων
94%

Τυπικό φίλτρο HEPA ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

*αναλυτικά αποτελέσματα διατίθενται εφόσον ζητηθούν
Ρύποι που κατακρατούνται

Σύστημα
HealthWay
EMF™

ΝΑΙ
Σκόνη

ΝΑΙ
Γύρη

ΝΑΙ
Τρίχες
κατοικίδιων ζώων

ΝΑΙ
Προϊόντα
μεταβολισμού ακάρεων

Σωματίδια που κατακρατούνται
Απόδοση στα 0,1μικρά

Σύστημα HealthWay EMF™ 99,99%

Τυπικό φίλτρο HEPA 99,97%

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα HealthWay:
Η καλύτερη χρήση του συστήματος είναι αυτή του καθαρισμού και της απολύμανσης του αέρα
στους εσωτερικούς χώρους όπου περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας.
Κάποιες απλές οδηγίες χρήσης.

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ: 

Αν υπάρχει πρόβλημα στον ύπνο προτείνεται η χρήση του συστήματος στο υπνοδωμάτιο. 
Αν όχι, ο αμέσως καλύτερος χώρος είναι το καθιστικό. 
Η επόμενη ερώτηση είναι αν τα συμπτώματα της αλλεργίας εξακολουθούν και στο χώρο της
δουλειάς.  
Αν ναι, τότε ένα σύστημα και στο χώρο της δουλειάς εξασφαλίζει καθαρό αέρα σχεδόν
ολόκληρο το 24ωρο

ΕΥΕΞΙΑ: Κάποιος που ενδιαφέρεται για την ευεξία του θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα
σύστημα στο σπίτι όπου και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. 
Καλό είναι να μην ξεχνάμε τις συνθήκες στο χώρο της δουλείας μας. 
Οι περισσότεροι από εμάς περνούν εκεί τουλάχιστον 8 ώρες καθημερινά.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Κάθε χώρος που μας ενδιαφέρει να παραμένει απαλλαγμένος από ιούς, 
βακτηρίδια και μύκητες καθώς και από αιωρούμενα σωματίδια σκόνης κλπ.

Μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία, ιατρεία και θάλαμοι ασθενών και, γιατί όχι, 
γραφεία και χώροι εργασίας γενικότερα.

Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2104829839, 
6932245887

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=4605



HYGENE AIR MOVE:
Προηγμένα Τεχνολογικά Σύστημα Επεξεργασίας και Εξυγίανση του Αέρα .

Υψηλής Απόδοσης Σύστημα Επεξεργασίας του Αέρα ,για την Εξυγίανση των επιφανειών με την μείωση
του βακτηριακού πληθυσμού. 
Έχουμε αναπτύξει Ολοκληρωμένα Συστήματα για τον έλεγχο και την μείωση του βακτηριακού
πληθυσμού, ιδανικά για να εφαρμοστούν στον τομέα της υγείας, με στόχο την υποχρεωτική διασφάλιση
της μικροβιολογικής ασφάλειας.
Εξουδετερώνει μυρωδιές με σημαντική μείωση των παθογόνων παραγόντων για την μικροβιολογική

ασφάλεια των εσωτερικών χώρων, χειρουργικών αιθουσών, δωματίων, τραπεζαρίας , επιφανειών
κουζίνας κοινόχρηστων χώρων και αεραγωγών, κλπ.

Οι εφαρμογές του όζοντος έχουν πολλά πλεονεκτήματα για την ποιότητα του αέρα στον τομέα της
υγείας, ώστε σιγά-σιγά να γίνει μια πλήρης κατάργηση των χημικών καταλοίπων από επιφάνειες και
χώρους που είναι δύσκολο για να φτάσουμε, για την αδρανοποίηση ή εξάλειψη των βακτηρίων, 
μυκήτων, ιών, σπόριων. κλπ. 

Η Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσίες Εξυγίανσης όλων των εσωτερικών χώρων βασίζονται, τόσο στα
υπάρχοντα ολοκληρωμένα συστήματα, όπου μπορούν να προσαρμοστούν αυτόνομα η και
συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα.
HYGENE AIR MOVE : Επαγγελματικό Σύστημα με Ανώτερες Επιδόσεις για Υψηλής Ποιότητας
Εξυγίανση εσωτερικών χώρων σε Διαμερίσματα , Γραφεία,  Ιατρεία, Ξενοδοχεία, Χώρους
συνεδριάσεων, Καμπίνες πλοίων, Αίθουσες Προβολών ( σινεμάδες), Κέντρα Αποθεραπείας & 
Αποκατάστασης, (Hospitality), Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Γυμναστήρια, 
Παιδικούς σταθμούς, κ.λ.π.
Εγγυημένα αποτελέσματα: Αξιολογούμε την διαμόρφωση και επένδυση του χώρου, ώστε
να γνωρίζουμε τις αυξήσεις στον χρόνο σε αναλογία με το χώρο προς επεξεργασία, 
αλλά και την μέθοδο για την χρήση των ανάλογων μηχανημάτων.

Εφαρμογές του όζοντος
Η Επεξεργασία των επιφανειών και του αέρα των εσωτερικών
χώρων με τη χρήση του όζοντος είναι ένα φυσικό, 
αποτελεσματικό και ασφαλές μέσο ,για τη βελτίωση της
μικροβιολογικής τους ασφάλειας, αλλά και για την εξάλειψη των
βακτηρίων, μυκήτων, και ίων (για παράδειγμα
Legionnaires'disease) 
Οι εφαρμογές του όζοντος είναι πολύ αποτελεσματικές στην
Διαχείριση του μικροβιολογικού ελέγχου όταν προσαρμόζονται
στα συστήματα επεξεργασίας και φιλτραρίσματος αέρα, στα
κανάλια διανομής αέρα, τόσο των νέων όσο και
υφιστάμενων συστημάτων. 
Είναι πολύ εύκολο να εγκατασταθεί και να εξαλείφει κίνδυνους, 
ενώ παράλληλα θα μειώνει το κόστος συντήρησης, 
εξοικονομώντας ενέργεια, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. 
Το 1982 το όζον αναγνωρίστηκε ως ένα αποτελεσματικό και
ασφαλές φυσικό μέσο για χρήση σε τρόφιμα από την αμερικανική
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Πιο συχνή είναι η χρήση του
όζοντος για τον καθαρισμό του νερού και την
αποχέτευση. Χαμηλές συγκεντρώσεις του όζοντος σε σύντομους
χρόνους επαφής είναι επαρκείς για να αδρανοποιήσουν ή να
καταστρέψουν βακτήρια, μύκητες, ζύμες,  παράσιτα, ιούς.
Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε στο
τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή:

Ενηµερωτικό Βίντεο:
Σύστηµα Προηγµένης
Τεχνολογικά
Επεξεργασίας και
Εξυγίανσης του Αέρα -
HYGENE AIR MOVE

http://cleaningnews.gr/?p=4605



Keeping It Green 
While Keeping It Clean

Rug Beauty Care Services

Ένα Εξειδικευµένο Σύστηµα
Τινάγµατος – Φινιρίσµατος, για
παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας - Luxury Cleaning 
Services - σε Χειροποίητα
χαλιά, Μεταξωτά , Shaggy, 
Leather Shaggy Carpets & 
Leather Carpets, των
προγραµµάτων του
Green & Clean Services



Keeping It Green 
While Keeping It Clean



Keeping It Green 
While Keeping It Clean

Απλά και καθαρά…
Βουρτσίστε τον ξηρό αφρό του
PS1 µε τη µηχανή καθαρισµού

- ο ρύπος που έχει διαλυθεί θα
στερεοποιηθεί σε µικρούς κρυστάλλους

- µετά το στέγνωµα, αναρροφήσατε
τα υπολείµµατα των κρυστάλλων

Πλεονεκτήµατα…
Κατάλληλο για όλες τις ινώδεις επιφάνειες
- στεγνώνει γρήγορα
- δεν αφήνει κολλώδη υπολείµµατα
- καθαρίζει, προστατεύει, απορρυπαίνει



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-4829839 FAX: 210-4829400   

www. klintec.gr
mail:info@klintec.gr


