
                                                           Εναλλακτική Καθαριότητα   
 

                          “Καθαρόν Εστί ” το 2013: ‘‘∆εν Πλένω’’….. Απορρυπαίνω.                                  
                

Όλοι οι καταναλωτές, για να προστατεύσουν την υγειά τους, πρέπει να προσφέρουν σε όλα τα χαλιά 
 τους µια στοιχειώδη Επαγγελµατική απορρύπανση, στο µισό κόστος  το 50% ενός επαγγελµατικού 
πλυσίµατος και πλένοντας τα  κάθε 2-3 χρονιά ( όταν δεν είναι λερωµένα) , γιατί ένας χρωστικός λακές              
δεν είναι επικίνδυνος για την υγειά τους. 
 

Βοηθήστε τους καταναλωτές πελάτες σας,,  να αντιµετωπίσουν  την κρίση , µε τις οικονοµικώς 
ανταγωνιστικές και ποιοτικώς  εναρµονισµένες εναλλακτικές  επαγγελµατικές λύσεις απορρύπανσης  
στα χαλιά.
 

Γιατί, όταν η καθαριότητα είναι θέµα Υγείας, πρέπει να υπάρχουν Οικονοµικές λύσεις για όλους,  µε 
Επαγγελµατική απορρύπανση γιατην διασφάλιση ενός οικονοµικά καλύτερου τρόπου ζωής.   
 

Όχι Εκπτώσεις στη Υγεία τους µε ‘‘Μειωµένες τιµές αναµφιβόλου ποιοτικής διασφάλισης ’’  που 
τους κοστίζουν ποιο ακριβά. 
 

Θα συνεχίσουµε να  λαµβάνουµε µέρος  σε Επιµορφωτικά Σεµινάρια  Επαγγελµατικής Κατάρτισης για το 
Αστικό και Περαστικό Περιβάλλον, ώστε να µπορούµε να σας µεταφέρουµε µια Ολοκληρωµένη  Υποστήριξη 
στην Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση των εσωτερικών χώρων , όπως κάνουµε πάντα εδώ και 25 χρονιά. 
 

Στόχος µας είναι η Ενηµέρωση σας , για την αντιµετώπιση των προβληµάτων από  τα περριτώµατα των 
ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) , απο το άκαρι της ψώρας,  τα σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά 
ακάρεα’’ , τους “Περιστασιακούς Εισβολείς”,  αλλά και για την προεργασία  για το σκαθάρι των χαλιών, και  
για τους απρόσκλητους φίλους µας.  
 

Έχουµε δηµοσιεύσει πολλά άρθρα για την καθαριότητα αλλά και εµφανίσεις σε ενηµερωτικές εκποµπές, ώστε
οι καταναλωτές να γνωρίζουν, γιατί πρέπει να γίνετε αποτελεσµατική συντήρηση του εσωτερικού 
χώρου, µιας και  οι αιτίες που συµβάλλουν στην επιβάρυνση του και  της υγείας τους , προκαλώντας  
αλλεργίες και άλλες αναπνευστικές παθήσεις, (πνεύµονες, άσθµα, βροχίτις, βήχας, ρινίτιδα, ιγµορίτιδα),             
δεν είναι µόνο τα  περριτώµατα των ακάρεων , αλλά και η 

 

χαµηλή ποιότητα καθαρισµού των χαλιών  
και από τους ίδιους . 
 

Μια στοιχειώδη Επαγγελµατική απορρύπανση σε όλα τα χαλιά  των πελατών σας  θα  προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη στα χαλιά και στην υγεία τους , αφού θα έχει µειωθεί η “ εσωτερική επιµόλυνση” από  τους “ρυπογόνους ενδο-
οικιακούς µολυσµατικούς παράγοντες”, αλλά και  τα  ‘‘σαπροφάγα αρπακτικά ακάρεα’’ αυτοί οι νέοι εισβολείς στα σπίτια µας.
 

Προληπτικά σας επισηµαίνω ότι ,  οικογένειες  µε ‘‘σαπροφάγα αρπακτικά ακάρεα’’  χρησιµοποιούνται µε µεγάλη επιτυχία 
για βιολογικό έλεγχο , γι’ αυτό  οι καταναλωτές δεν πρέπει να πανικοβάλλονται αλλά ούτε να χρησιµοποιούν βιοκτόνα η όποια 
δραστική ουσία για να τα εξοντώσουν.  
 

 Η αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ηρεµία , συµβουλευτική 
ενηµέρωση µε διάγνωση και ταυτοποιήση,  όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.  
 

Προσοχή : Τα άκαρεα, ο κοριός, ο σκόρος, το σκαθάρι των χαλιών δεν εξουδετερώνονται µε Απολύµανση , παρά µονό µε 
εγκεκριµένα βιοκτόνα και απεντόµωση, ( εντοµοκτονία) τα  οποία για την Παροχή Υπηρεσιών Απεντόµωσης µπορούν να  
τα χρησιµοποιήσουν µόνο οι επαγγελµατίες που έχουν Άδειες Καταπολέµησης Εντόµων και Τρωκτικών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.   
 

Σύµφωνα δε µε την ιδέα των δικαιωµάτων του βίου, δικαιώµατα προς το ζην και ευ ζην έχει κάθε µορφή του βίου , για την 
ικανοποίηση των αναγκών µιας ποιοτικά βελτιωµένης και υγιεινής ζωής, διαφορετικών αλλά και σύγχρονων µορφών 
ζωής στη γη , µέσα από την προστασία της βιο-ποικιλότητας, για να διατηρηθούν κάποιες ισορροπίες  στο Βιο-Περιβάλλον 
 

Τα Εξειδικευµένα Προγράµµατα  για Εναλλακτική Καθαριότητα της Greenest µε τις νέες Καινοτόµες Υπηρεσίες υποστήριξης  
για υψηλού επιπέδου Ποιότητα Εξυγίανσης όλων των εσωτερικών χώρων, είναι το κλειδί για  τις επιχειρήσεις -εταιρίες που 
παρέχουν υπηρεσίες -Ταπητοκαθαριστήρια , Στενοκαθαριστήρια – (Περιβαλλοντολογικού  και Υγειονοµικού ενδιαφέροντος),  
για να µπορούν εκµεταλλευόµενες  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες , να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέµενη Αξία στις 
υπηρεσίες τους , πετυχαίνοντας  το πιο επιδιωκόµενο πλεονέκτηµα στην αγορά  . 
 

Επενδύουµε µαζί  σας για την  Επιτόπια Ενηµέρωση των καταναλωτών πελατών σας,  ώστε να  βλέπουν όλες τις λεπτοµέρειες  
από κοντά και να γνωρίζουν ποσό επιβαρυµένος είναι ο χώρος τους, µε βάση πάντα την εναρµόνιση των δαπανών µε την 
ποιότητα των παρερχοµένων υπηρεσιών και την καλύτερη  διασφάλιση τους. 
 

Μια ποιοτική διαφήµιση, χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον, µε σχεδόν µηδενικό κόστος, περισσότερα κέρδη αλλά και. 
µε Exrta οφέλη που ξεπερνούν τα 3.000,00 Є !!!!!  
 

Ρωτήστε µας, για τα  “ Ποιοτικώς Οικονοµικότερα Προγράµµατα Καθαρισµού”, µε ένα email στο info@klintec.gr η 
καλώντας στο 2104829839, 6932245887.   
 

Ιωάννης Βγενής 
Cleaning Advisor 
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