….όταν η Καθαριότητα είναι θέµα Υγείας
….υπάρχουν Οικονοµικές Λύσεις για όλους.

“Καθαρόν Εστί ” το 2012
Η άλλη αντιµετώπιση της κρίσης.

* Clean Now -50%

(Επαγγελµατική Απορρύπανση=Green-Decontamination)
*-50% ενός Επαγγελµατικού πλυσίµατος.
Στην Klintec µε την Πρόταση-Πρόκληση-Πρόσκληση του Clean Now -50%, µέσα από τα προγράµµατα των
Home & Factory Solutions Services toy Green & Clean, πιστεύουµε ότι συµβάλουµε στην προαγωγή
της καθαριότητας και υγιεινής µε τις Οικονοµικότερες Λύσεις για όλους.

….όταν η Καθαριότητα είναι θέµα Υγείας
….υπάρχουν Οικονοµικές Λύσεις για όλους.
Για την οµάδα της ‘‘ Klintec Team Cleaning Concept ’’, η Έννοια του Επαγγελµατικού Bio-καθαρισµού
είναι µια Συστηµατική Μεθοδολογία βασισµένη στην Εξειδίκευση.
Είναι προτιµότερο οι καταναλωτές κάθε χρόνο να παρέχουν στα χαλιά τους Εξειδικευµένη Φροντίδα Συντήρησης,
µε Επαγγελµατικό Bio-καθαρισµό για Απορρύπανση και Αναζωογόνηση ώστε να αφαιρεθούν, “ ρυπογόνα µικροβιακά
φορτία”, βυκτηρίδια, µύκητες, τρίχες, άµµο, χωρίς την χρήση χηµικών µε την µέθοδο KlinActive και κέρδος το -50%
ενός Επαγγελµατικού πλυσίµατος, που µπορούν να τους το παρέχουν κάθε 2- 3 χρόνια.
Η Επαγγελµατική Απορρύπανση είναι το πρωταρχικό στάδιο προεργασίας ενός Επαγγελµατικού πλυσίµατος. Προσφέρει
δε πολλαπλά οφέλη µε Οικονοµία από έξοδα σε πλυσίµατα, λιγότερες σπατάλες σε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικά, αλλά
και οφέλη από την σηµαντική µείωση σε προβλήµατα υγείας, µε την εξουδετέρωση της ανακυκλωνόµενης επιµόλυνσης.
Όπως όλοι καλά γνωρίζουµε, ότι το “υποτίθεται καθαρό είναι πιο επικίνδυνο από το βρόµικο”, η Προαγωγή
Καθαριότητας και Υγιεινής , πρέπει να βασίζεται στην συνεργασία µε Επιστήµονες ∆ιαγνώστες (Cleaning Advisors)
αλλά και µε Επαγγελµατίες Καθαριστές ταπήτων – ταπετσαριών.
Αποτελεί δε ευθύνη όλων, από τη συµµετοχή της οικογένειας ,των τοπικών και πληθυσµιακών οµάδων, των κυβερνητικών
οργανισµών ,των µη-κυβερνητικών οργανώσεων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, στο να συµβάλλουµε όλοι µαζί συλλογικά
στην ενηµέρωση, µεταδίδοντας το σε ένα συγγενή , φίλο, συνάδελφο, µε ένα e-mail η µια αναδηµοσίευση.
Η πρόταση της Κlintec υποστηρίζεται από Επαγγελµατίες Καθαριστές ταπήτων– ταπετσαριών, όπου µπορούν να
προσφέρουν υπηρεσίες του Green & Clean Services - Home & Factory Solutions, σε Πανελλαδικό επίπεδο.
● Για πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887
Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=3914
Υποστηρικτές της οµάδας του

Keeping It Green
While Keeping It Clean

Πρωτοποριακά Προγράµµατα µε τις
Οικονοµικότερες ∆ιαχειριστικές Λύσεις για:
1) Green & Clean Factory Solutions Services
● Hand-tufted Rugs.
●
●
●
●
●
●
●
●

Hand tufted Polyester and Acrylic Mix Shaggy Purple Rug.
Wool Shaggy Carpets.
Woollen and Jute- Viscose.
Leather Shaggy Carpets.
Leather Carpets & Silk
Fur Rugs, Sheepskins Rug , Cowhides Rug ,
Carpets with optical fibers
Logistics Services Factory Solutions: (Shop-in-Shop) η (Walkers -shop)

2) Green & Clean Home Solutions Services
● Bio-εφαρµογές: Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Εσωτερικού Περιβάλλοντα Χώρου
● Green Bio-Care Concept: Επαγγελµατική Υπηρεσία συντήρησης κατ’ οίκον.
● Bio-Cleaning: Ασφαλής µέθοδος πλυσίµατος Utensil Care, επιτόπου.
● Green Home Concept:Υπηρεσία παροχής χρήσης εξοπλισµού κατ’ οίκον
● Cleaning Advisor: Πρόγραµµα Επιστηµονικού ∆ιαγνώστη (Συµβούλου) επιτόπου
● Shop-in-Shop: Επαγγελµατικές διαχειριστικές λύσεις επιτόπου.
* Το εξώφυλλο του βιβλίου έχει τοποθετηθεί για να
υπενθυµίζει στους Καθαριστές ταπήτων την
σηµασία της εφαρµογής του τινάγµατος.
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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 - Factory Solutions.
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KlinActive : Μια Ασφαλής Μέθοδος,
για Bio-Εφαρµογές Καθαρισµού
Προεργασίας αλλά και Συντήρησης.
Ακάρεα Οικιακής Σκόνης
Μην ‘‘δολοφονείτε τα ακαρεα ’’, αυτά τα
κοµψά ζωάκια µε σπρέι , αφρούς, κ.λ.π, διότι
δεν θα λύσετε τα προβλήµατα των αλλεργίων
που προέρχονται από την πρωτεΐνη που
βρίσκεται στα περιττώµατα τους, αν δεν τα
αποβάλετε, ( να τα βγάλετε έξω), χωρίς όµως να
τα ανακυκλώνετε ώστε να µολύνετε περισσότερο
τον περιβάλλοντα χώρο.
Τα περιττώµατα των άκαρεων
της ‘‘εσωτερικής σκόνης’’ είναι δύσκολο "να
βγουν έξω" από ένα στρώµα µε τον
παραδοσιακό καθαρισµό µιας ηλεκτρικής
σκούπας. Απεναντίας µπορεί µε την τριβή να
δηµιουργηθεί στατικός ηλεκτρισµός, µε
αποτέλεσµα να συγκεντρώνονται πιο εύκολα και
να παραµένουν στο στρώµα.

Ζητήστε µας ένα Test….Dry!! στο
2104829839 για να Συγκρίνετε
∆οκιµάζοντας την 4x4 Ανώτερη
∆ύναµη Καθαρισµού της, από το
πιο ‘‘Ροµποτικό Σύστηµα ’’ έως το
πιο απλό µηχάνηµα καθαρισµού

Οι επαναλαµβανόµενες επεξεργασίες, µε το
Σύστηµα Καθαρισµού & Αναζωογόνησης των
Στρωµάτων , θα φέρουν γρήγορα το επιθυµητό
αποτέλεσµα, καθώς η µειωµένη δράση των
ακάρεων σκόνης κατά 99,97%, µαζί µε την
µείωση του “µικροβιακού φορτίου” από τα
βακτηρίδια της µούχλας και την αναζωογόνηση
δωµατίου θα δώσουν µια ανακούφιση στους
πάσχοντας από αλλεργίες, µε καλύτερα
αποτελέσµατα στην θεραπευτική τους αγωγή.
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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
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Ο Καθοριστικός 10 Λόγος για την επιλογή ενός
Συστήµατος Βio-καθαρισµού Στρωµάτων- Σαλονιών
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 και ανακατασκευή του Μηχανήµατος.
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Επαγγελµατίες Καθαριστές ταπήτων – ταπετσαριών, προσφέρουν
τις υπηρεσίες του Green & Clean Services- Factory Home & Solutions,
σε Πανελλαδικό επίπεδο.
Klintec
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-4829839 FAX: 210-4829400

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

