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Οι εποχές άλλαξαν, ο παραδοσιακός τρόπος καθαρισμού και τινάγματος των στρωμάτων-
σαλονιών-χαλιών είναι πλέον παρελθόν.  
Μέχρι και σήμερα πολλοί από μας θεωρούσαμε ‘‘βρώμικο’’ ότι έδειχνε ‘‘βρώμικο’’. Ωστόσο, 
ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής, δημιούργησε πρόβλημα στο Βιοπεριβάλλον με νέες  
‘‘απειλές’’ για την  υγεία μας.  Τα ‘‘ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’ με βακτήρια, μύκητες, 
περιττώματα ακάρεων, είναι καθημερινοί  απρόσκλητοι συγκάτοικοι, που μας δημιουργούν 
όλο και περισσότερα προβλήματα στην υγεία μας (ιδιαίτερα των αλλεργικών).
Τα καθαριστήρια ταπήτων MEGA CARPET πρωτοπορούν και πάλι φέρνοντας τη νέα 
εποχή στους βιοκαθαρισμούς στρωμάτων - σαλονιών - χαλιών με τις σύγχρονες 
μεθόδους της megαbiocarpet. 

Παρουσίαση του προβλήματος
Αόρατοι Μικροοργανισμοί όπως είναι τα ακάρεα, ζουν μέσα στα στρώματα, στα χαλιά, στις 
μοκέτες, και στα υφάσματα. Τρέφονται με τα απονεκρωμένα κύτταρα του ανθρώπου και 
χρειάζονται θερμό και υγρό περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Οι εκκρίσεις της βλαβερής 
πρωτεϊνικής ουσίας που βρίσκεται στα περιττώματά τους, σε συνδυασμό με τα αποσυνθεμένα 
μέρη τους, είναι το βασικό αίτιο πρόκλησης αλλεργικής ρινίτιδας, βρογχικού άσθματος και 
άλλων προβλημάτων.
Οι Αποτελεσματικές λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε μέσα από τα ολοκληρωμένα 
πρωτοποριακά προγράμματα megαbiocarpet είναι:

Εξειδικευμένος Βιο-καθαρισμός στρωμάτων - σαλονιών.
KlinActive: Εφαρμοσμένη επιφανειοδραστική  μέθοδος Βιο-καθαρισμού σε στρώματα 
-σαλόνια, με απορρύπανση και αναζωογόνηση, αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωμάτων 
από ακάρεα αλλά και μείωση των ‘‘ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων’’ , χωρίς την χρήση 
χημικών.

Εξειδικευμένο πλύσιμο σαλονιών - στρωμάτων.
Utencil Care: Ασφαλής ξηρή μέθοδος ώστε να αφαιρεθούν επιπλέον ρύποι, κιτρινίλες, 
αίμα, ακόμη και μούχλα χωρίς πλεονάζουσα υγρασία που προκαλεί ανάπτυξη μυκήτων και 
καταστροφές (η μέθοδος γίνεται πάντα σε συνέχεια του Βιο-καθαρισμού KlinActive).

Εξειδικευμένος Βιο-καθαρισμός χειροποίητων χαλιών κατ’ οίκον.
Bio-Carpet Care: Εξειδικευμένη φροντίδα και συντήρηση σε χαλιά, με απορρύπανση 
και αναζωογόνηση, για να αφαιρεθούν, άμμος , τρίχες, περιττό χνούδι, αλλεργιογόνα 
περιττώματα ακάρεων, αλλά και μείωση “ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων”, βακτηριδίων, 
μυκήτων, με την επιφανειοδραστική μέθοδο  KlinActive, χωρίς την χρήση χημικών.

Εξειδικευμένο πλύσιμο σε μοκέτες από τοίχο σε τοίχο κατ’ οίκον.
Bio-Carpet Cleaning: Βιο-καθαρισμός σε μοκέτες από τοίχο σε τοίχο, με απορρύπανση, 
αναζωογόνηση και ασφαλή μέθοδο πλυσίματος Utensil Care, χωρίς καθαριστικά 
υπολείμματα και υγρασία, για μια φυσική λύση στην εσωτερική ρύπανση. 

Τα Καθαριστήρια Ταπήτων Mega Carpet, σε συνεργασία
με την Klintec, σας παρέχει Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη

σε θέματα Καθαρισμού, στο 210 4829839 υποστηρίζοντας
τον Θεσμό της i-clean.grΚαλέστε μας για

πλήρη ενημέρωση

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΚΙΣ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗ - T.K. 153 51

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 6039690
E-mail: vroustis@otenet.gr - www.megacarpet.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 6039690

monofyllo_A4.indd   1 5/16/11   1:41:32 PM


