
Εναρµονισµένα πρότυπα καθαρισµού πριν το στρώσιµο των χαλιών. 
 

Μπορεί το κρύο να µην έκανε την εµφάνισή του ως προµήνυµα του χειµώνα, όµως το κύριο µέληµα 
όλων είναι στο κόστος της χειµωνιάτικης  θαλπωρής στο σπίτι. Άρχισαν οι πρώτες φροντίδες για το 
στρώσιµο του σπιτιού, µε το να βγουν στον ήλιο οι κουρελούδες της γιαγιάς, οι µοκέτες και τα 
συνθετικά  ως τα ολόµαλλα ή ολοµέταξα χαλιά. 
 

 « Τα σπίτια ντύνονται πιο νωρίς για να κρατήσουν την φθινοπωρινή ζεστασιά για τον 
χειµώνα » 
 

Εσείς “ έχετε φροντίσει ” τα χαλιά που θα στρώσετε φέτος; 
 

Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις των καταναλωτών στην Ελλάδα, για µια Βελτιωµένη Ποιοτικά 
∆ιαβίωσης, έχουν αλλάξει κατά πολύ και τείνουν όλο και περισσότερο προς τις Οικονοµικότερες 

Εναλλακτικές Λύσεις, η οποίες θα συνδέουν την Εναρµόνιση των ∆απανών µε την Ποιότητα των Παρερχοµένων 
Υπηρεσιών στον Καθαρισµό. 
 

Οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να συνδέουν την υγεία µε τον εσωτερικά 
περιβάλλοντα χώρο,να βλέπουν πιο ακριβές τις  φτηνές λύσεις της «εύκολης-
πρόχειρης συµβατικής καθαριότητας», σε σχέση πάντα µε τα ποιότητα, είτε γιατί τις 
πληρώνουν µε επιπτώσεις στην υγεία λόγω της εσωτερικής επιµόλυνσης από τους 
ανακυκλωνόµενους ¨ρυπογόνους µολυσµατικούς παράγοντες ¨, είτε µε οικονοµικές 
επιβαρύνσεις στην περιουσία τους κλπ  
  

Βασικά βήµατα πριν το στρώσιµο των χαλιών. 
 

● Μπορεί να τα έχετε φροντίσει και να τυλίξατε µε “υλικό που επιτρέπει στο χαλί να 
αναπνέει ”,να τα φυλάξατε σε χώρο “σκοτεινό χωρίς υγρασία”, να τους βάλατε 
κάποιο “σκοροκτόνο η καθαρό φωτιστικό πετρέλαιο”. 
 

● Στο χειροποίητο χαλί σας, ως ζωντανός οργανισµός που πρέπει να αναπνεύσει, να 
το ανοίξατε στον ήλιο και τον αέρα για µια – δύο ώρες, όπως και τις µοκέτες και τα 
συνθετικά χαλιά, για να “αεριστούν”. 
 

● Πριν τα στρώσετε, για τον καθαρισµό τους χρησιµοποιήσατε την ηλεκτρική σας σκούπα, σκουπίσατε κόντρα στο πέλλος για να 
αποµακρύνεται τη υπόλοιπη  “σκόνη” και µετά προς την φορά του πέλους για το στρώσιµο του.  Μπορεί να τα δώσατε καθαρισµό 
και φύλαξη, αλλά για να γνωρίζετε αν είναι καθαρό η “υποτίθεται καθαρό”. 
 

Κάντε ένα απλό test   
 

● Σκουπίστε µε την ηλεκτρική σκούπα το χαλί σας πολύ-πολύ προσεκτικά, γυριστέ το ανάποδα και χτυπήστε το στην “ράχη” η 
πατήστε το χοροπηδώντας.  
● Αν δεν βγάλει τίποτα στρώστε το και φροντίστε για την σωστή συντήρηση του.  
● Αν βγάλει έστω και “λίγη σκόνη ” τότε µην κάνετε τίποτα. 
 

 Προσοχή : Ίσως και να υπάρχει σοβαρό πρόβληµα.  
 

Με αυτόν τον απλό τρόπο διαπιστώνετε ότι πολλές φορές η καθαριότητα, που θέλετε να κάνετε για οικονοµία µε τις  “απλές 
ηλεκτρικές σκούπες” αλλά και  ο “φτηνός καθαριστής σας”  δεν είναι ο “µεγαλύτερος εχθρός”  σε αυτά που ευηµερούν µέσα στο 
χαλί σας, αλλά µπορούν να γίνουν ο “καλύτερος τους φίλος”. 
  

Όταν η συµβατική καθαριότητα, που µέχρι τώρα γνωρίζατε είναι παρελθόν, δηµιουργείται Επιτακτική Ανάγκη για την επίτευξη 
άµεσων εφαρµογών µε τα Εναρµονισµένα πρότυπα καθαρισµού µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης του εσωτερικού 
περιβάλλοντος χώρου, ώστε να καθιστούν απαραίτητη την επαγγελµατική συνεργασία, µε έναν Σύµβουλο-Επιστηµονικό 
∆ιαγνώστη ( Cleaning Advisor ). Η υποστήριξη της υπηρεσίας i-clean στο 2104829839 µε έναν Σύµβουλο-Επιστηµονικό 
∆ιαγνώστη ( Cleaning Advisor ) θα µπορεί να είναι πάντα δίπλα σας. 
 

 
Πρέπει να καταλάβουµε ότι διατήρηση ενός καθαρού 
χώρου δεν είναι περίπλοκη, αλλά πρέπει να 
καταβάλλουµε περισσότερη συνειδητή προσπάθεια 
όλοι. ∆υστυχώς όµως τις περισσότερες φορές οι 
συµβουλές , τα µηχάνηµα καθαρισµού η και οι 
υπηρεσίες καθαρισµού, που προσφέρονται είναι 
ελλιπείς ή εντελώς ακατάλληλες, γενικές χωρίς την 
αποτελεσµατικότητα της εξειδίκευσης. 
 

Μπορεί για την ανάγκη του καθαρισµού ταπήτων και 
υφάνσιµων επιφανειών, στο Σωµατείο µέσα από τον 
κανονισµό δεοντολογίας, τα Σεµινάρια 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης αλλά και τις Ηµερίδες να 
αναφέρουν ότι οι παρερχόµενες υπηρεσίες δεν είναι 
µόνον θέµα αισθητικής αλλά και υγείας. 
 

 



Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, δεν µπορεί να εξαλειφθεί το πρόβληµα της ενασχόληση των ατόµων που προσφέρουν 
υπηρεσίες στο επάγγελµα, χωρίς να γνωρίζουν στοιχειώδεις κανόνες από καθαρισµό.  
 

Είναι ένας από τους επιπλέον λόγους που πρέπει να προσέχουν οι 
καταναλωτές, όταν παραλαµβάνουν χαλιά από άτοµα  που προσφέρουν 
υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές , η και από καθαριστές οι οποίοι δεν έχουν 
κάνει Εναρµόνισ η των ∆απανών µε την Ποιότητα των Παρερχοµένων 
Υπηρεσιών που συµφώνησαν µε τον καταναλωτή. 
 

Προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή του Επαγγελµατία Καθαριστή 
ταπήτων – ταπετσαριών, για την επιµεληµένη εφαρµογή των 
Προγραµµάτων στις  Bio-Εφαρµογές Καθαρισµού. 
 

Τώρα που το έχετε συνειδητοποιήσει, δεν θα συνεχίσετε να περιµένετε 
µένοντας στο “υποτίθεται καθαρό που είναι πιο επικίνδυνο από το 
βρόµικο”, είτε ψάχνοντας φτηνές λύσεις από µονοί σας, είτε από 
αυτόν που σας το πούλησε από την τηλεόραση η τι Ιντερνετ, είτε από 
έναν καθαριστή η και στενοκαθαριστή, που δεν γνωρίζετε που και ποιος 
του τα πλένει αλλά και που τα φιλάει. 
 

Η ανάγκη Μέριµνας για την Υγεία, µέσα από την διαχείριση των 
προβληµάτων που ανακύπτουν στον καθαρισµό , έχει σαν αποτέλεσµα 
την Υιοθέτηση ανάλογων εναλλακτικών µεθόδων για την βελτιωµένη 
ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντα χώρου, έτσι ώστε να καθιστούν Απαραίτητη την επαγγελµατική συνεργασία µε έναν 
Επιστηµονικό  Σύµβουλο -  ∆ιαγνώστη (Cleaning Advisor). 
 

Μέσα από το Εξειδικευµένο Πρόγραµµα, Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω – Εξοικονοµώ, µπορείτε να απολαµβάνετε µια Πλήρη και 
Ολοκληρωµένη Υποστήριξη τους ,µε επιµεληµένες εφαρµογές µέτρων και στοιχειωδών κανόνων, για την τήρηση µιας 
αποτελεσµατικής καθαριότητας µε αποδοτικές και αποτελεσµατικά βιώσιµες λύσεις. 
 

Εφ’ όσον εσείς κρίνετε ότι αξίζει τον κόπο να ενηµερωθείτε, µπορείτε να ζητάτε πληροφορίες στο info@klintec.gr η να καλείτε 
στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 
 

Ιωάννης Βγενής 
Cleaning Advisor 

Πηγή: Cleaningnews.gr 

 


