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Περιεχόμενα 

.... σελίδα 3 

Η συχνότερη ερώτηση... μακράν, αφορά το κόστος καθαρισμού ενός 
σαλονιού. 
 
θα καθαρίσει το σαλόνι μου, θα έχω αποτέλεσμα ή άδικα μπαίνω στη 
διαδικασία; 

.... σελίδα 4 

Μια λογική ερώτηση είναι: γιατί να μην καθαρίσω το σαλόνι μόνη (ος) 
μου; 
 
Κινδυνεύει το σαλόνι μου να καταστραφεί κατά τον καθαρισμό; 

.... σελίδα 5 Μέθοδοι καθαρισμού (διαφήμιση) 

.... σελίδα 6 

Μέθοδοι καθαρισμού (διαφήμιση) συνέχεια... 
 
Πολλοί πελάτες διερωτώνται αν το σαλόνι στεγνώνει αμέσως μετά τον 
καθαρισμό; 

.... σελίδα 7 
Τι προετοιμασία πρέπει να κάνω όταν έρθει το συνεργείο; 
 
Το ύφασμα στον καναπέ μου είναι αλέκιαστο, καθαρίζει; 

.... σελίδα 8 

Ερώτηση: όταν τρίψουμε με το πανάκι με νερό, η υγρασία που δημιουρ-
γείτε πού πάει; 
 
Ολική προστασία (διαφήμιση) 

.... σελίδα 9 Έχω βαμβακερό εκρού ύφασμα και έχει κιτρινίσει, επανέρχεται; 

.... σελίδα 10 Καθαρίζονται οι δερμάτινοι καναπέδες; 

.... σελίδα 11 
Λίπανση (διαφήμιση) 
 
Ο καναπές μου είναι ντυμένος με τεχνόδερμα, καθαρίζει; 

.... σελίδα 12 Ο καναπές μου έχει μαυρίσει και μυρίζει καπνιά, καθαρίζει; 
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Όποιοσδήποτε ενσυνείδητος καταναλωτής, αφιερώνει χρόνο στην έρευνα αγοράς. Όταν αναζητούμε κά-

ποιο εμπορικό προΐόν τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα καθώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι στάνταρ 

και η μεταβλητή στην εξίσωση είναι η τιμή. Όταν όμως αναζητούμε κάποια παροχή υπηρεσίας  

οι παράμετροι επιλογής ποικίλουν. 

 

Το ενημερωτικό αυτό, σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις, σχετικά με ερωτήσεις που γεννιούνται στον καθέ-

να, κατά την αναζήτηση συνεργείου για τον καθαρισμό του σαλονιού του. 

Η συχνότερη ερώτηση... μακράν, αφορά 
το κόστος καθαρισμού ενός σαλονιού. 

Είναι σχεδόν αδύνατον, να αναφέρει κάποιος, μια βασική τιμή μονάδος, η οποία θα χρησίμευε σαν 

‘’μπούσουλας’’ στην κοστολόγηση. Αυτό συμβαίνει, αφενός μεν γιατί, κάθε σαλόνι έχει τις ιδιαιτερότητές 

του και αφετέρου, γιατί κάθε συνεργείο ανάλογα με την εμπειρία του, τα υλικά που χρησιμοποιεί, την μεθο-

δολογία του και το περιθώριο κέρδους του, τιμολογεί  διαφορετικά την προσφερόμενη υπηρεσία.  

Για παράδειγμα, άλλη τιμή θα ακούσουμε για ένα δερμάτινο nabbuk και άλλη για ένα υφασμάτινο ντραλόν, 

όπως επίσης άλλη κοστολόγηση έχει μια λευκή αλκαντάρα και άλλη ένα καφέ βαμβακερό σαλόνι, όμως 

ακόμα και για το ίδιο ακριβώς σαλόνι η διακύμανση της τιμής είναι ‘’χαοτική’’ αν ζητήσουμε προσφορές 

από 5-6 διαφορετικές επιχειρήσεις. 

 

Σημαντικό! Λέω, επιχειρήσεις καθώς στην αναζήτηση συνεργείου για τον καθαρισμό σαλονιού, θα συνα-

ντήσετε ουκ ολίγους ‘’αεριτζήδες’’ …προσοχή!  

 

Σε κάθε περίπτωση, τελικά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, το ελάχιστο κοστολόγιο  

για έναν ‘’σοβαρό’’ οικολογικό  καθαρισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από  

15 € ανά θέση…οτιδήποτε λιγότερο παραπέμπει σε αντιλήψεις τύπου ‘’ το αφεντικό τρελάθηκε’’…και ως 

γνωστόν οι συνεργασίες με τρελούς έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα. 

Η επόμενη σε συχνότητα ερώτηση είναι: θα κα-
θαρίσει το σαλόνι μου, θα έχω αποτέλεσμα ή 

άδικα μπαίνω στη διαδικασία; 

Η απάντηση είναι σαφής: θα καθαρίσει ‘’απόλυτα’’, αρκεί το ύφασμα να είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή 

χωρίς φθορές (σκισμένα μπράτσα, ανοιγμένες ραφές, τριμμένη ταπετσαρία κτλ) και …. ο προηγούμενος 

καθαρισμός να μην έγινε πριν από 30 χρόνια! Σε καμία περίπτωση μην περιμένετε ένα σαλόνι 20 ετών 

επειδή θα καθαριστεί να είναι όπως όταν ήρθε από την έκθεση, θα το θυμίζει όμως, αν ο καθαρισμός είναι 

βαθύς και επαγγελματικός. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα στο 

κομμάτι της υγιεινής (εξουδετέρωση μικρο-

οργανισμών, ακάρεα, μύκητες, βακτήρια) 

αγγίζει το 100%, ενώ το κομμάτι της αισθη-

τικής (λεκέδες, ομοιομορφία, λεύκανση) συ-

ναρτάται με τα παραπάνω.  

Μια λογική ερώτηση είναι: γιατί να 
μην καθαρίσω το σαλόνι μόνη (ος) 

μου; 

Η απάντηση είναι απλή. Ο οικολογικός καθαρισμός του σαλονιού είναι πολύ περίπλοκη εργασία, απαιτεί 

γνώσεις, εξοπλισμό, εξειδικευμένα υλικά, κόπο και χρόνο. Αν συνυπολογίσετε τα χρήματα που θα ξοδέ-

ψετε για την αγορά υλικών, για την πιθανή ενοικίαση μιας φορητής μηχανής καθαρισμού, τον χρόνο σας ή 

το χρόνο της οικιακής βοηθού, τις φθορές που πιθανά θα προκληθούν, θα διαπιστώσετε ότι αξίζει να κα-

λέσετε έναν επαγγελματία καθαριστή, με εξειδικευμένες γνώσεις, αξιόπιστο εξοπλισμό, πιστοποιημένα 

υλικά, και αίσθηση ευθύνης προς τους πελάτες του.  

 

Σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι απείρως καλύτερο. 

 

Άλλωστε οι «οικιακοί» καθαρισμοί επ’ ουδενί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «οικολογικοί», υπηρεσία 

που πιστοποιημένα προσφέρουν οι επαγγελματίες του χώρου.  

Κινδυνεύει το σαλόνι μου να κατα-
στραφεί κατά τον καθαρισμό;  

Ναι! Αν το καθαρίσετε μόνη(ος) σας, με οικιακά καθαριστικά όπως στο διαδίκτυο περιγράφουν διάφοροι 

αδαείς, π.χ. αμμωνία, σαπούνι πιάτων, κοινά καθαριστικά κλπ. Γιατί όλα τα κατάλοιπα και οι ρύποι θα μεί-

νουν μέσα στο σαλόνι καταστρέφοντας την σύνθεση του υφάσματος. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Ναι! Αν το συνεργείο που θα αναλάβει τον κα-

θαρισμό είναι ‘’δήθεν’’ επαγγελματίες, οπότε και 

δεν θα χρησιμοποιήσουν ενδεδειγμένα υλικά 

και κατάλληλα μηχανήματα για καθαρισμό τα-

πετσαριών επίπλων.  

 

Όχι! Απολύτως όχι, αν τον καθαρισμό αναλάβει 

πιστοποιημένος επαγγελματίας καθαριστής, με 

εμπειρία στην αντιμετώπιση ποικίλων συνθη-

κών καθαρισμού, ο οποίος διαθέτει πλειάδα 

μηχανημάτων, με γνώση διαφορετικών τεχνι-

κών καθαρισμού και με συνεχή ενημέρωση  

για τα ανανεούμενα υλικά καθαρισμού που πληρούν όλες τις προδια-

γραφές για πιστοποιημένο καθαρισμό, με ορατά αποτελέσματα, πά-

ντα φιλικά προς το περιβάλλον.  

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι καθαρισμού για ινώδεις επιφάνειες.  

Εν προκειμένω για καθαρισμό ταπετσαριών επίπλων, αναφέρουμε 

παρακάτω, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους με τις ευρέως γνωστές ονομασίες τους. 

Κάθε μέθοδος έχει θετικά και αρνητικά, αποτελεί όμως την ενδεδειγμένη λύση ανά περίπτωση. Μόνον 

η εμπειρία και η εκπαίδευση του επαγγελματία καθαριστή, μπορεί να οδηγήσει στην σωστή επιλογή 

μεθόδου για άριστα αποτελέσματα. 

 

Απορρόφηση: Θεμελιώδης μέθοδος καθαρισμού, με την οποία επιτυγχάνεται η απομάκρυνση έως 

και του 79% των ρύπων. Οι επαγγελματίες καθαριστές χρησιμοποιούν turboμηχανές αναρρόφησης με 

φίλτρα ΗΕΡΑ. 

 

Microspliting: Καινοτόμα μέθοδος διάσπασης των μορίων του ρύπου σε εκατομμύρια άτομα, χωρίς 

κατάλοιπα, γρήγορη, χαμηλής κατανάλωσης σε νερό και ενέργεια, ιδιαίτερα διαδεδομένη στον καθαρι-

σμό ευαίσθητων υφασμάτων. 

 

Bonnet Cleaning: Παραλλαγή της micro splitting, συντηρητικός καθαρισμός ή φρεσκάρισμα με γρή-

γορη μεθοδολογία. Στεγνός καθαρισμός με χρήση bonnet, για όχι πολύ βρώμικα υφάσματα. 

 

Ξηρού Αφρού: Απαιτεί την χρήση ειδικού εξοπλισμού (αφροπαραγωγός) και εμπειρία, προκειμένου 

τα επίπεδα υγρασίας να παραμείνουν κάτω από 18%. Απαιτεί άμεσα αναρρόφηση με ηλεκτρική σκού-

πα για εξουδετέρωση καταλοίπων. 

 

Shampoo: Μέθοδος καθαρισμού που συνδυάζει τις δυνατότητες του καθαριστικού υλικού υψηλού 

αφρισμού, με τις καθαριστικές δυνατότητες που προσφέρει η τριβή με κατάλληλη περιστροφική μηχα-

νή για ταπετσαρίες επίπλων. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Ξηρού Ατμού: Εξειδικευμένη μέθοδος καθαρισμού-συντήρησης με 

ατμό στους 150-180o C με αρκετά καλά αποτελέσματα, που δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως σε όλες τις ινώδεις επιφάνειες όπως βελούδο, δέρμα κλπ. 

 

Ψεκασμού - Απορρόφησης (Spray-Extraction): Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για βαθύ καθα-

ρισμό, σε ιδιαιτέρως λερωμένες ταπετσαρίες επίπλων, χωρίς κατάλοιπα, αλλά με αρκετά υψηλά επίπε-

δα υγρασίας, απαιτεί εξοπλισμό, γνώσεις και εγκεκριμένα υλικά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 5599438 ή να επισκεφθείτε τη 

σελίδα μας εδώ. 

Πολλοί πελάτες διερωτώνται αν το σαλόνι 
στεγνώνει αμέσως μετά τον καθαρισμό; 

Εξαρτάται. Οι τεχνικές καθαρισμού διαφοροποιούνται, 

ανάλογα με τον τύπο του σαλονιού αλλά και την ρυπα-

ρότητά του. Όσο σαφέστερη είναι η περιγραφή που θα 

δώσετε όταν επικοινωνήσετε με την εταιρεία που θα α-

ναλάβει τον καθαρισμό, τόσο περισσότερο κατατοπιστι-

κή θα είναι η τεχνική ανάλυση που θα σας κάνουν. Στην 

εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, είναι σχετικά εύκολο 

να στείλετε φωτογραφία του σαλονιού για εκτίμηση, ο-

πότε και θα λάβετε σαφείς απαντήσεις.    

 

Σε γενικές γραμμές, ο βιοκαθαρισμός που συνί-

σταται ως μέθοδος συντήρησης είναι απόλυτα 

στεγνός καθαρισμός και το σαλόνι  

είναι έτοιμο προς χρήση άμεσα. 

 

Ο οικολογικός καθαρισμός ψεκασμού-

αναρρόφησης, εφαρμόζεται σε λερωμένα σαλό-

νια που απαιτούν βαθύ καθαρισμό και αφήνει 

στο σαλόνι σχετική υγρασία 20 - 40%, απαιτεί-

ται δηλαδή χρόνος στεγνώματος 6 - 24 ώρες. Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Τι προετοιμασία πρέπει να κάνω 
όταν έρθει το συνεργείο; 

Τίποτα!  

 

Να έχετε καφέ και ίσως κουλουράκια…. 

Ας σοβαρευτούμε, δεν χρειάζεται καμία προετοι-

μασία από εσάς, συνήθως ο καθαρισμός γίνεται 

στη βεράντα ή το μπαλκόνι. Το συνεργείο της 

εταιρείας μεταφέρει το σαλόνι στη βεράντα σας 

και μετά το τέλος της επεξεργασίας το επαναφέ-

ρει εκεί ακριβώς που θέλετε, ουσιαστικά δεν 

έχετε ένα συνεργείο να δουλεύει μέσα στο σπίτι 

σας.  

 

Ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοιος χώρος, ακόμη και αν έχετε παρκέ ή μάρμαρο τα συνεργεία έχουν προ-

στατευτικά nylon σεντόνια, πάνω στα οποία δουλεύουν και τελικά αφήνουν το χώρο σας όπως τον βρή-

καν. Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η διάρκεια της εργασίας για τον καθαρισμό ενός πενταθέσιου σαλονιού 

είναι περίπου 2 ώρες. 

Το ύφασμα στον καναπέ μου εί-
ναι αλέκιαστο, καθαρίζει;  

Αφού είναι αλέκιαστο, πώς λερώθηκε; Δεν υπάρχει τίποτε αναλλοίωτο στον χρόνο. 

Oι πωλητές υφασμάτων λένε: Προτιμήστε το αλέκιαστο ύφασμα επιπλώσεων, γιατί όποιος λεκές και να 

γίνει, εξαφανίζεται αν τον τρίψουμε με ένα πανάκι με νερό! Το ύφασμα έχει μεγάλη αντοχή, είναι γερμανι-

κής προέλευσης και έχει απαλή υφή. Ενδείκνυται για λευκά έπιπλα ή καναπέδες, για...ευνόητους 

λόγους! 
Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Ερώτηση: όταν τρίψουμε με το πανάκι με νερό, η υγρασία που δημιουργείτε πού πάει;  

 

Απάντηση: Στο εσωτερικό του καναπέ μας. 

 

Η πλειοψηφία των σαλονιών  με αλέ-

κιαστο ύφασμα που συναντάμε,  

βρίθει λεκέδων, καθώς με το πέρας 

του χρόνου σταδιακά χάνεται η αντι-

λεκιαστική προστασία που έχει κατά 

την κατασκευή του και γίνεται ευάλω-

το στην καθημερινή χρήση.  

 

Αν προσθέσουμε και τους νερολεκέ-

δες που δημιουργούνται καθώς ο 

χρήστης προσπαθεί με  

πανί και νερό να ‘’σώσει ότι σώζεται’’ 

η εικόνα κάποιες φορές είναι τραγι-

κή. 

 

Υπάρχει λύση. Νέας γενιάς ξε-

λεκιαστικά εξαφανίζουν τους λεκέδες με μικροδιάσπαση, εν συνεχεία 

βαθύς οικολογικός καθαρισμός και τέλος αδιαβροχοποίηση. Στις πε-

ρισσότερες των περιπτώσεων ο καναπές φαίνεται σαν καινούργιος. 

Καναπές με ύφασμα microfiber 

«αλέκιαστο» 

Αδιαβροχοποίηση ονομάζουμε την εξειδικευμένη εφαρμογή προϊό-

ντων, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον,  

τα οποία δημιουργούν μία αόρατη ασπίδα προστασίας, καλύπτοντας τις ίνες των υφασμάτων με 

στρώμα σωματιδίων, που έχει υδρόφοβες και ελαιόφοβες ιδιότητες, αποτρέποντας την απορρόφηση 

υγρών. Η εφαρμογή έχει ως αποτέλεσμα ο καφές, το κόκκινο κρασί, οι σάλτσες να συγκρατούνται στην 

επιφάνεια της ταπετσαρίας και να απομακρύνονται εύκολα, χωρίς να δημιουργούν μύκητες, υγρασία 

και μούχλα. Άλλωστε η πλειοψηφία των καινούργιων υφασμάτων έχει ανάλογη αντιλεκιαστική επεξερ-

γασία, η οποία διαρκεί περίπου 5 χρόνια. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 210 5599438 ή 

να επισκεφθείτε τη σελίδα μας εδώ. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Το σαλόνι μου είναι καθαρό 
χρησιμοποιώ «ριχτάρια»; 

Τότε γιατί καλέσατε σε επιχείρηση που καθαρίζει σαλόνια… Το ριχτάρι είναι μύθος, φυσικά προσφέρει 

κάποια προστασία από την καθημερινή επιβάρυνση, ουσιαστικά όμως είναι σαν να προσπαθούμε να συ-

γκρατήσουμε την άμμο κρατώντας ένα δίχτυ. Το μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο είναι στο εσωτερικό του 

καναπέ μας, τα ακάρεα, τα περιττώματά τους, νεκρά κύτταρα, μύκητες, βακτήρια βρίσκονται κάτω από το 

ριχτάρι και κάτω από την ταπετσαρία του υφάσματος. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, με έναν βαθύ οικολογι-

κό καθαρισμό. 

 

** Τα ριχτάρια απαγορεύονται σε δερμάτινους καναπέ-

δες και σε υφάσματα τύπου microfiber. Μην χρησιμο-

ποιείτε πολύχρωμα ριχτάρια σε λευκούς καναπέδες.  

Δείτε τις κοκκινίλες από το ριχτάρι. 

Κοκκινίλες από το ριχτάρι. 

Έχω βαμβακερό εκρού ύφασμα 
και έχει κιτρινίσει, επανέρχεται; 

Ναι! Φυσικά, καθαριστές είμαστε, όχι μάγοι, οπότε τα αποτελέ-

σματα διαφέρουν ανάλογα με την επιβάρυνση του υφάσματος. 

Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση είναι πάνω από 70% και πολλές 

φορές επιτυγχάνεται το απόλυτο. Σημαντική παράμετρος που 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα είναι η αιτία  

που δημιουργήθηκε η κιτρινίλα, (συνήθως νερολεκές, πιθανά 

υγρασία ή τοπικός καθαρισμός) όπως και η παλαιότητά της. Σα-

φή εικόνα του αποτελέσματος μπορείτε να έχετε μόνο με  

test από καθαριστή. 
Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Καθαρίζονται οι δερμάτινοι 
καναπέδες; 

Ασφαλώς! Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, 

εξειδικευμένα υλικά και αρκετό κουράγιο καθώς η 

εργασία γίνεται εξ’ ολοκλήρου με το χέρι. Όπως τα 

υφασμάτινα έτσι και τα δερμάτινα σαλόνια, έχουν 

πολλούς διαφορετικούς τύπους και ποιότητες, οπότε 

φρόνιμο είναι να απευθύνεστε σε εξειδικευμένους 

καθαριστές δερμάτινων καναπέδων. 

Ακρογωνιαία λίθος της συντήρησης ενός δερμάτινου 

καναπέ ή πολυθρόνας είναι η λίπανσή τους. Μην την 

αμελείτε πρέπει να είναι σταθερή, ετήσια και επιβάλ-

λεται αμέσως μετά τον καθαρισμό, όποτε αυτός γίνει. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Το δέρμα είναι ένα πολύ εύχρηστο, φυσικό και ζωντανό υλικό, ιδιαί-

τερης αντοχής. Συνδυάζοντας τις φυσικές του ιδιότητες με την τερά-

στια εξέλιξη στις τεχνικές δέψης, επεξεργασίας και χρωματισμού, εξασφαλίζουμε τη μεγαλύτερη αντο-

χή του με παράλληλη ανάδειξη της ομορφιάς του. 

 

Προκειμένου να διατηρήσουμε αυτές τις ιδιότητες, είναι απαραίτητη η τακτική συντήρησή του. Ιδιαιτέ-

ρως για δερμάτινους καναπέδες απαιτείται ο ανά τριετία επαγγελματικός καθαρισμός του, με ουδέτερα 

εξειδικευμένα υλικά και η ετήσια λίπανσή του. 

 

Με την πάροδο του χρόνου, το καυσαέριο, την καθημερινή χρήση, την έκθεση στον ήλιο, την τριβή, 

τον καθαρισμό ο δερμάτινος καναπές μας, υπόκειται σε οξείδωση και μερική απώλεια του χρώματος 

και απώλεια των φυσικών ελαίων δέψης. Με την διαδικασία της λίπανσης επιτυγχάνουμε, βελτίωση 

του χρώματος, της υφής,αποκατάσταση των φυσικών ελαίων και προστασία από γδαρσίματα. Με τα 

αδιαβροχοποιητικά στοιχεία δε, του λιπαντικού προστατεύουμε από υδατικούς και λιπαρούς λεκέδες. 

 

Το υλικό λίπανσης, όπως όλα τα αξιόπιστα λιπαντικά (λίπος φώκιας, λίπος χοίρου, κερί μέλισσας) έχει 

μια ελαφρά οσμή κατά την εφαρμογή και είναι εντελώς άοσμο με το πέρας της διαδικασίας. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 210 5599438 ή 

να επισκεφθείτε τη σελίδα μας εδώ. 

Ο καναπές μου είναι ντυμένος 
με τεχνόδερμα, καθαρίζει; 

Το τεχνόδερμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξέλιξη της δερματίνης… είναι σαφώς πολύ ανώτερο σε ποι-

ότητααπό εκείνη, πολλές φορές μάλιστα δεν το ξεχωρίζεις από το γνήσιο δέρμα. Η σύνθεσή του είναι κατά 

βάση πολυουρεθάνη και μικροίνες πολυαμιδίου, στοιχεία που επιτρέπουν στο υλικό να «αναπνέει» σε α-

ντίθεση με το PVC που είναι το υλικό της δερματίνης. 

 

Η συντήρησή του λοιπόν είναι συνδυασμός του καθαρισμού της δερματίνης (τακτική φροντίδα πριν λεκιά-

σει) και του δέρματος (συντήρηση - λίπανση). Ακολουθήστε λοιπόν ένα πρόγραμμα καθαρισμού και συ-

ντήρησης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να παραμένει πάντα καθαρό, αν το αφήσετε και βρωμίσει, 

με πολλούς λεκέδες τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα.  

Επιστροφή στα περιεχόμενα  
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Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ο κα-

ναπές μας, είτε από το τζάκι, είτε από καυ-

σαέριο (συνήθως στο κέντρο), είτε από 

πυρκαγιά έχει εμφανείς μαυρίλες και κακο-

σμία καπνιάς. Μπορεί να επανέλθει στο 

100%, με χρήση εξειδικευμένων επαγγελ-

ματικών προϊόντων που εξαφανίζουν και 

την μαυρίλα και την μυρωδιά. 

Ο καναπές μου έχει μαυρίσει 
και μυρίζει καπνιά, καθαρίζει; 

Πιστεύουμε, ότι οι πληροφορίες του φυλλαδίου έλυσαν αρκετές απορίες σας και στάθηκαν αρωγός στην 

αναζήτηση συνεργείου για τον καθαρισμό του σαλονιού σας, της μπερζέρας ή των καρεκλών της τραπεζα-

ρίας. 

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε  σε οποιαδήποτε ερώτηση μας στείλετε 

στην φόρμα επικοινωνίας. 

Μην ξεχνάτε ότι οι δικές σας ερωτήσεις βοηθούν να εμπλουτίσουμε με πληροφορίες τα ενημερωτικά μας 

φυλλάδια προκειμένου να ενημερώνουμε ενδελεχώς τους επόμενους χρήστες. 

Επιστροφή στα περιεχόμενα  

Η Clean ‘n’ Carry παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, σε συνθήκες 
κρίσης, εκτός από το εμπορικό της τμήμα πώλησης χαλιών και μοκετών ει-
σαγωγής, δημιούργησε τμήμα εκτίμησης-αγοράς και πώλησης μεταχειρισμέ-
νων χαλιών. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα προς πώληση χαλιά μας στη 
σελίδα μας στο Facebook απλά πατήστε 
στο εικονίδιο για να μεταφερθείτε στην σελίδα μας. 
 
Αν ζητάτε να αγοράσετε κάποιο συγκεκριμένο χαλί, καινούργιο ή μεταχειρι-
σμένο, επικοινωνήστε μαζί μας κι εμείς θα το φέρουμε στην πόρτα σας. 
 
Αν θέλετε να πουλήσετε κάποιο χαλί, εμείς αναλαμβάνουμε  
να το εκτιμήσουμε, να το αγοράσουμε ή να το φιλοξενήσουμε 
στην σελίδα μας. 
 
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
@cleancarry - τηλ.: 210 5599438 - κιν.: 694 4351340  
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