
Στρώµα: Λερώθηκε-λεκιάστηκε µην το πετάτε, ….κάντε το σαν καινούριο.   
 

Η καταναλωτική συµπεριφορά  του ‘‘άµα λερωθεί το πετάς και παίρνεις άλλο ”, δεν υπάρχει 
πια. Αποδείχθηκε καταστροφική και ανεύθυνη όχι µόνο γιατί η οικονοµική κατάσταση δεν µας το 
επιτρέπει πια, αλλά και γιατί το περιβάλλον δεν αντέχει πιο πολλά σκουπίδια.  

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς ένα διαφορετικό τρόπο 
ζωής, πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Όσο η ζωή δυσκολεύει ,τόσο το ενδιαφέρον για µια 
καλύτερη ποιότητα ζωής στο σπίτι θα αυξάνει. Η επιστροφή στις φιλοσοφίες περί εσωτερικής 
αρµονίας και ηρεµίας ξαναµπαίνουν στην ζωή µας, µε χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες που 
συνδέονται µε την ανθρώπινη αυτή ανάγκη.  
 

Είναι κρίµα, πράγµατα που αξίζουν την φροντίδα µας να πηγαίνουν χαµένα, ενώ µε ένα µικρό 
κόστος, αναγνωρίζοντας την αξία τους για την αντοχή στο χρόνο, µπορούµε να τα κάνουµε ξανά 
ποιο χρήσιµα. Η ανάγκη για περισσότερη µείωση εξόδων αλλά και η εξοικονόµηση πόρων και 

ενέργειας γίνεται διαρκώς µεγαλύτερη. 
 

                           Γι αυτό, … λερώθηκε-λεκιάστηκε µην το πετάτε? 
                                     ….το κάνουµε σαν καινούριο.   
  

Είµαστε εδώ για εσάς, µε όλα τα τµήµατα του Ecofriendly Green House Services για να 
συµβάλουµε, ώστε και τα στρώµατα σας να έχουν την φροντίδα και υγιεινή που τους αξίζει. 
 
Ξεκινώντας από την εναρµονισµένη ενηµέρωση για τις Επαγγελµατικές Βio-Εφαρµογές 
στον καθαρισµό, στοχεύοντας πάντα στην επίτευξη της υψηλότερης πιθανής ικανοποίησης, 
σας παρέχουµε εξειδικευµένες υπηρεσίες καθαρισµού, σφραγίζοντας έτσι την σχέση µιας 
απόλυτης εµπιστοσύνης µε το υψηλότερο ποσοστό επανάληψης. 
 

Άµεση εξυπηρέτηση µε τα Ποιοτικά και Οικονοµικά Πρόγραµµα: 
 

1) Bio-Mattress Care: Εξειδικευµένες Bio-Εφαρµογές καθαρισµού στρωµάτων µε 
απορρύπανση, αναζωογόνηση και εξυγίανση για αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωµάτων των ακάρεων, αλλά και µείωση από 
" ρυπογόνους µολυσµατικούς παράγοντες ”, βακτηρίδια, µύκητες µε την επιφανιοδραστική µέθοδο KlinActive, χωρίς τη 
χρήση χηµικών (Green Decontamination). 
 

2) Bio-Mattress Cleaning: Μετά τις Bio-Εφαρµογές καθαρισµού εφαρµόζουµε την ενδεικνυόµενη 
και ασφαλή ξηρή µέθοδο πλυσίµατος Utensil Care µε το "ανέγγιχτο πλύσιµο" ώστε να αφαιρεθούν 
επιπλέον κιτρινίλες, τρεξίµατα, αίµα, ακόµα και "µούχλα", προσφέροντας σας µία φυσική λύση στην 
εσωτερική ρύπανση. 
 

Οι λεκέδες … ‘‘εξαφανίζονται’’ Αναµφίβολα θα έχετε το τελειότερο αποτέλεσµα, όχι µόνο γιατί 
πρωταρχική σηµασία για µας είναι ο σεβασµός στην απόλυτη υγιεινή και προστασία της περιουσία 
σας, αλλά και διότι τηρώντας το σύστηµα Απόλυτης Πιστότητας, µε τον καθηµερινό εσωτερικό 
έλεγχο ποιότητας που έχει δηµιουργήσει για τις Βεβαιωµένες Εφαρµογές, µειώνει κατά πολύ ή ακόµα 
και εκµηδενίζει, κάθε πιθανότητα λάθους! 
 

Η έρευνα µας µέσα από την ενηµέρωση και την εφαρµογή των Bio-καθαρισµών µας έδειξε πως,  ένα µεγάλο ποσοστό 
καταναλωτών  αλλά από επαγγελµατίες από χώρους  ξενοδοχείων, καµπίνες πλοίων, φιλοξενίας ηλικιωµένων 
(Hospitality),  θα προτιµούσαν για οικονοµία να εφαρµόσουν µια ασφαλή µέθοδο πλυσίµατος αντί της αγοράς κάποιου 
φτηνού στρώµατος. 
Αν Χάλασε και χρειάζεται επισκευή; Τότε η Sofasos σας το φτιάχνει. 
 

Εδώ οι απορίες σας…έχουν την απάντησή τους. 
Επιµορφωτικά σεµινάρια για Bio-καθαρισµό και Πλύσιµο Στρωµάτων και Σαλονιών 10ος/2011.pdf  
 

 Εξοπλισµός για  Επαγγελµατικές Βio-Εφαρµογές.
 

Είµαστε στη διάθεσή σας και περιµένουµε µε χαρά να σας εξυπηρετήσουµε. Πληροφορίες µπορείτε να µας ζητήσετε µε ένα 
email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887  
 

Ιωάννης Βγενής 
Cleaning Advisor  
 

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=5517
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