
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Εναρµονισµένες Οικονοµικά Εναλλακτικές Λύσεις Καθαριότητας για ένα Υγιεινό Περιβάλλον. 
 

Η Εταιρία ‘‘Ταπητοκαθαριστήρια Ευγενικός’’, από το 1972 καθιερώθηκε πρωτοποριακά στον ιδιαίτερα δύσκολο 
τοµέα του καθαρισµού χαλιών, παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες ποιότητας και εξυπηρέτησης, µε υποχρέωση στην 
αφιέρωση, για την υψηλότερη ικανοποίηση των πολύτιµων πελατών της. 
 

Οι Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της  Єvgenikos Group, είναι ένας Υπερσύγχρονος Πολυχώρος Πολλαπλών Εφαρµογών 
Καθαρισµού, αποτελεί δε το Πρότυπο για τις Καθετοποιηµένες Μονάδες Καθαρισµού Χαλιών Πανελλαδικά  
Αριθµ. Αδειας ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 1263/15-4-2004 
 

Όλοι οι καταναλωτές πρέπει γνωρίζουν την ανάλυση των παρερχοµένων υπηρεσιών µας µε το κόστος τους ανά m² ώστε να έχουν 
και οι ίδιοι την δυνατότητα, αν θέλουν, να επιλέγουν τις εργασίες. 
 

Πάντα πρωτοπόροι, από το επαναστατικό πρόγραµµα - 50% οπού όλοι οι καταναλωτές είναι ωφεληµένοι, αφού µπορούν µε 
την εφαρµογή της Επαγγελµατικής Απορρύπανσης στα χαλιά, να έχουν τις Οικονοµικότερες Εναρµονισµένες 
Επαγγελµατικές Λύσεις, µε κέρδος περίπου το 50% ενός επαγγελµατικού πλυσίµατος, αφού µπορούν τα χαλιά 
να τα πλένουν (όταν δεν είναι λερωµένα) κάθε 2-3 χρόνια. 
 

Για την Єvgenikos Group, η ύπαρξη της Επαγγελµατικής Απορρύπανσης (τίναγµα) στις Bio-εφαρµογές καθαρισµού 
είναι το υποχρεωτικά πρωταρχικό στάδιο προεργασίας ενός επαγγελµατικού πλυσίµατος, αλλά και όταν ο καταναλωτής 
θέλει το χαλί µε Bio-Εφαρµογές Επαγγελµατικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης, χωρίς την χρήση χηµικών (Green 
Decontamination), ή µόνο για φύλαξη. 
 

Είµαστε Επαγγελµατίες Ταπητοκαθαριστές, όπως ορίζει το Επαγγελµατικό Περίγραµµα Καθαριστής ταπήτων – ταπετσαριών, 
από το 1972 µε έναν υπερσύγχρονο εξοπλισµό και τις ”κατάλληλες µεθόδους”  για 
την Ασφάλεια των χαλιών, εναρµονισµένοι µε τον Κανονισµό ∆εοντολογίας του 
Σωµατείου Ταπητοκαθαριστηρίων ‘Η ΑΤΤΙΚΗ’,  µέλη Επιµελητηρίων, αλλά και µε 
εµπλουτισµένες γνώσεις από επιµορφωτικά σεµινάρια, ασκώντας πάντα  το 
επάγγελµα στα υψηλότερα επαγγελµατικά επίπεδα. 
 

Παρέχουµε πλήρη υποστήριξη, σε Παλιές η και σε Νεοσύστατες επιχειρήσεις-
εταιρίες που δεν µπορούν να επενδύσουν σε εκσυγχρονισµένο εξοπλισµό 
καθαρισµού χαλιών , δίνοντας τους την δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες 
τους µια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  µε προστιθέµενη αξία, καθιερώνοντας δε την 
απόδειξη τους ως Βεβαίωση για την Παροχή των Προσφερόµενων Εργασιών .  
 

Υποστηρίζουµε συνεργασίες, µέσα από τα προγράµµατα των  (Third Party Logistics Services),(shop-in-shop) η (shop-walkers) 
αλλά και στο  Logistics Services Green Decontamination Factory Solutions, για εταιρίες που ασχολούνται µε εισαγωγές 
χειροποίητων χαλιών. 
 

Σε όλα τα πρόγραµµα τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές, µε  βάση πάντα την εναρµόνιση των δαπανών µε την ποιότητα των 
παρερχοµένων υπηρεσιών, αλλά και την διασφάλιση για παροχή ποιότητας µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία στην 
προσφερόµενη τιµή.  
 

Στην Єvgenikos Group πιστεύοντας ότι η πρόληψη από την ρύπανση µε Μεθόδους Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας είναι 
προτεραιότητα έναντι του ελέγχου, το 2010 αναβαθµίσαµε το εσωτερικό της Περιβαλλοντικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης, µε την 
Υπερσύχρονη Μονάδα Βιολογικού καθαρισµού DEVICE. Αριθµ. Αδειας ∆ιάθεσης Υγρών Αποβλήτων: 910/07/3-4-2007 
 

Μια Extra επένδυση, ως υποστήριξη του προγράµµατος Green Services Factory Solutions, τεκµηριώνοντας την σηµαντικότητα 
της ανάδειξης µορφών, που συνδέονται πρωτογενώς µε αυτή κάθε αυτή την Περιβαλλοντική Αξία, αλλά βοηθάει και στην 
προστασία της Βιο-ποικιλότητας. 
 

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι Επαγγελµατική εφαρµογή απορρύπανσης, προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη στο χαλί, αλλά και στην υγεία µε την µείωση της “εσωτερικής επιµόλυνσης”, απ
 τους  

ό 
“ρυπογόνους ενδο-οικιακούς µολυσµατικούς παράγοντες”, τα ακάρεα. της εσωτερικής 

σκόνης (Dust mites) , το σκαθάρι των χαλιών, αλλά και το  ότι ένας χρωστικός λακές  δεν είναι 
επικίνδυνος για την υγειά τους.  
 

Με όλα τα προαναφερόµενα οι καταναλωτές για το 2013 µέσα από το πρόγραµµα του Απορρυπαίνω 
Εξυγιαίνω Εξοικονοµώ στα Carpet Cleaning Bazaar, θα έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι ,τις 
Οικονοµικότερες Εναρµονισµένες Επαγγελµατικές Λύσεις , προσαρµοζοντας την εφαρµογή της 
Επαγγελµατικής Απορρύπανσης στα χαλιά π.χ από 0,90Є ανά m² όπως στην  ανάλυση των 
παρερχοµένων υπηρεσιών µας.  
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