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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  

 Πώληση 

https://www.cleancarry.gr
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Η Clean ‘n’ Carry, σας παρουσιάζει παρακάτω έναν σύντομο οδηγό συντήρησης για χαλιά, μοκέτες, υφά-

σματα επιπλώσεων, στρώματα, προκειμένου να διατηρείτε το χώρο σας πάντοτε καθαρό χωρίς φθορές. 

Μην ξεχνάτε ποτέ δεν μπορεί ο οικιακός καθαρισμός να υποκαταστήσει τον επαγγελματικό καθαρισμό 

που πολλοί επαγγελματίες του χώρου προσφέρουν με ευσυνειδησία και μεράκι. 

Χαλιά - Μοκέτες  Περιεχόμενα 

Σκουπίστε μία φορά την εβδομάδα, με ηλεκτρική 

σκούπα προς τη φορά του πέλους. (Βλ. εικόνα 01) 

 

 

 

 

 

 

 

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό πέλμα (χτυπητήρι - κοκκαλάκι) πάνω στα χαλιά στη μεριά του πέλους. 

(Βλ. εικόνα 02) 

 

Στα χειροποίητα χαλιά, και δει στα μεταξωτά, χρησιμο-

ποιήστε τη σκούπα σας όσο πιο «ευγενικά» μπορείτε. 

(Βλ. εικόνα 03) 

 

Τα χειροποίητα χαλιά αλλά και τα ολόμαλλα μηχανο-

ποίητα που φυλάσσονται στο σπίτι, πρέπει να τυλίγο-

νται σε πάνινες θήκες. 

 

Μία φορά το μήνα είναι απαραίτητο να σκουπίζετε  

από την ανάποδη πλευρά το χαλί σας, επιτρέπεται  

ένα ελαφρύ τίναγμα με το χέρι. 

 

Καθαρίζετε τακτικά το δάπεδο κάτω από το χαλί.  

 

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, αερίστε το χαλί στον ήλιο 

για 1 - 2 ώρες ανά μήνα. Προσοχή στα τσαλακώματα! 

(Βλ. εικόνα 04) 

 

Ελέγχετε τακτικά για ύπαρξη υγρασίας στο χαλί 

(καλοριφέρ, γλάστρες, σε εφαπτόμενες επιφάνειες).  

https://www.cleancarry.gr
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Μην απλώνετε το χαλί πάνω σε σφουγγαρισμένο δάπεδο προτού αυτό στεγνώσει απόλυτα. 

Αδιαβροχοποιήστε τα χαλιά σας προκειμένου να παραμένουν καθαρά για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  

Μην διστάσετε να ενημερώσετε το ταπητοκαθαριστήριο σας για οποιοδήποτε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 

διαπιστώσετε στο χαλί σας. «Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν».     

 

Σε περιπτώσεις θυσανωτών χαλιών (tufted) ή μοκετών ενδέχεται 

να διαπιστώσετε την ύπαρξη σκόνης (σαν πούδρα, ταλκ, αλεύρι)  

κάτω από το χαλί. Συνηθισμένο πρόβλημα που οφείλεται στην κόλ-

λα του χαλιού και μπορεί να διορθωθεί με πλαστικοποίηση ή κολλά-

ρισμα.  

Αλλάζετε συχνά, κατά 1 - 2 εκατοστά,  

τη θέση των επίπλων πάνω στα χαλιά. 

Μία φορά το μήνα αλλάζετε τον προσανα-

τολισμό των χαλιών.  

(Βλ. εικόνα 05) 

 

Σε περίπτωση λεκιάσματος, αφαιρέστε 

άμεσα τα υπολείμματα με απορροφητικό 

χαρτί. 

 
 

Καθαρίστε επιφανειακά (όσο πιο στεγνά μπορείτε) με ένα 
ήπιο καθαριστικό.  
 
                                              

Μην αποθηκεύεται τα χαλιά σας βρώμικα! Υπάρχει μεγά-

λος κίνδυνος να προσβληθούν από σκώρο, σκαθάρι κτλ. 

(Βλ. εικόνα 06) 

 

Τα χειροποίητα hand-tufted και shaggy χαλιά αλλά και οι μοκέτες φέρουν στο πίσω  

μέρος, για λόγους σταθεροποίησης, ένα στρώμα κόλλας σαν γαλάκτωμα (πούδρα+νερό)  

και μία φόδρα (ύφασμα, δίχτυ ή λινάτσα). Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το γαλάκτωμα διαλύεται, 

δημιουργώντας προβλήματα όπως αλλεργιογόνα υπολείμματα, αστάθεια, ακαλαίσθητη εμφάνιση.  

 

Με εφαρμογή σε επάλληλες στρώσεις ειδικού διάφανου latex για χαλιά, άφλεκτου, μη τοξικού, με από-

λυτη ελαστικότητα και αντοχή, αυξάνουμε τον χρόνο ζωής του χαλιού ή της μοκέτας και σταθεροποι-

ούμε μόνιμα το φθαρμένο υπόστρωμα. Όπου χρειάζεται αντικαθίσταται και το ύφασμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  

τηλ.: 210 55 99 438 ή να επισκεφθείτε τη σελίδα μας εδώ. 

https://www.cleancarry.gr
mailto:info@cleancarry.gr?subject=Corporated%20Weekly%20Cleaning%20Brochure_email
mailto:snr4all@gmail.com
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Μην βάζετε μέσα στα χαλιά σκωροαπωθητικά, 

μπορείτε να τα βάλετε στον περιβάλλοντα χώ-

ρο. Προτιμήστε φυσικά σκωροαπωθητικά 

όπως λεβάντα, καφές κλπ. 

 

Μην αφήνετε τα χαλιά σας αποθηκευμένα για 

περισσότερο από 7-10 μήνες. Ελέγξτε τα! 

   

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για 

οποιαδήποτε πληροφορία.  

Σαλόνια Περιεχόμενα 

Σκουπίστε όλες τις υφασμάτινες επιφάνειες με ηλε-

κτρική σκούπα ανά 2-3 εβδομάδες.  

(Βλ. εικόνα 01) 

 

Αλλάζετε θέση στα μαξιλάρια (πάνω - κάτω αλλά  

και σε θέσεις με μεγάλη χρήση).  

 

Μία φορά το μήνα ελέγξτε για ύπαρξη υγρασίας.                                                                             

 

 

 

Αδιαβροχοποιήστε το σαλόνι σας προκειμένου να 

παραμείνει καθαρό για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  

Αδιαβροχοποίηση ονομάζουμε την εξειδικευμένη εφαρμογή προϊόντων, φιλικών 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα οποία δημιουργούν μία αόρατη ασπίδα προστασίας, καλύ-
πτοντας τις ίνες των υφασμάτων με στρώμα σωματιδίων, που έχει υδρόφοβες και ελαιόφοβες ιδιότη-
τες, αποτρέποντας την απορρόφηση υγρών. 
 
Η εφαρμογή έχει ως αποτέλεσμα ο καφές, το κόκκινο κρασί, οι σάλτσες να συγκρατούνται στην επιφά-
νεια της ταπετσαρίας και να απομακρύνονται εύκολα, χωρίς να δημιουργούν μύκητες, υγρασία και 
μούχλα. Άλλωστε η πλειοψηφία των καινούργιων υφασμάτων έχει ανάλογη αντιλεκιαστική επεξεργασί-
α, η οποία διαρκεί περίπου 5 χρόνια. 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  

τηλ.: 210 55 99 438 ή να επισκεφθείτε τη σελίδα μας εδώ.  

https://www.cleancarry.gr
mailto:info@cleancarry.gr?subject=Corporated%20Weekly%20Cleaning%20Brochure_email
mailto:snr4all@gmail.com
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Σε περίπτωση λεκιάσματος, αφαιρέστε άμεσα τα υπολείμματα με απορροφητικό χαρτί.          

 

Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά για ξελέκιασμα ή 

καθαρισμό της ταπετσαρίας, ουσιαστικά «σπρώχνετε» την 

βρωμιά προς τα μέσα καταστρέφοντας τον καναπέ σας αλ-

λά και την υγεία σας δημιουργώντας πηγές επιμόλυνσης.  

(Βλ. εικόνα 02) 

 

Αν τα μαξιλάρια σας έχουν φερμουάρ, καλό είναι να μην τα 

πλύνετε καθώς θα υπάρχει ανομοιομορφία με τον σκελετό. 

Αν όμως τελικά το κάνετε, δοκιμάστε αρχικά ένα, προκειμέ-

νου να διαπιστώσετε αν «πίνει» το ύφασμα. 

 

Προστατεύστε τα σημεία που βλέπει μόνιμα ο ήλιος. Το ξεθώριασμα είναι ανεπανόρθωτη βλάβη. 

 

Προσοχή! Πολλά ριχτάρια αφήνουν ίνες πάνω στο σαλόνι, που πιθανά να δημιουργή-

σουν ξεβάμματα. (Βλ. εικόνα 03) 

 

Μην επιμένετε με αλκαλικά καθαριστικά σε δύσκολους 

λεκέδες, θα ξεθωριάσει το χρώμα δημιουργώντας μόνιμο 

λεκέ. 

 

Σε δερμάτινους καναπέδες είναι επιτακτι-

κή ανάγκη η ετήσια λίπανση. 

 

Μην χρησιμοποιείτε ριχτάρια σε δερμάτινους καναπέδες. 

 

Προκειμένου για την συντήρηση του δερμάτινου σαλονιού σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε βαμβακερό πα-

νί, ελαφρά βρεγμένο (μόνο νερό) και καλά στυμμένο. (Βλ. εικόνα 04) 

 

Στα σημεία τριβής χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα ή βα-

ζελίνη προκειμένου να αποφύγετε το ‘’ρυτίδιασμα’’. 

 

Αδιαβροχοποιήστε τις καρέκλες της τραπεζαρίας και της 

κουζίνας καθώς δέχονται μεγάλο όγκο υδατικών και λιπα-

ρών λεκέδων που καθιστούν τον καθαρισμό τους δύσκο-

λο για τον επαγγελματία και φθοροποιό για την ταπετσα-

ρία.  

https://www.cleancarry.gr
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Στρώματα  Περιεχόμενα 

Περιστρέφετε το στρώμα σας τακτικά (πάνω - κάτω, 
κεφάλι - πόδια). 
 
Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά, κουβέρτες κλπ ανάμε-
σα στο στρώμα σας και τα σεντόνια.    
 
Ελέγχετε τακτικά για υγρασία. (Βλ. εικόνα 01) 
 

Καλέστε επαγγελματία για βιοκαθαρι-
σμό του στρώματος μια φορά το χρό-
νο.  

 

 
 
 
 

Σκουπίστε τακτικά με την ηλεκτρική σκούπα και  
από τις δύο μεριές του στρώματος. 
 
Μην χρησιμοποιείτε αμφιβόλου προέλευσης υλικά 
αντιαλλεργικής προστασίας.  
 
Αν το κεφαλάρι του κρεβατιού είναι υφασμάτινο, ακο-
λουθήστε τις παραπάνω οδηγίες συντήρησης  
και καθαρισμού. 
 
Αν διαπιστώσετε δυσοσμία στο στρώμα σας απευ-
θυνθείτε σε επαγγελματία καθαριστή. 
 
Αερίζετε τακτικά τα υπνοδωμάτια έχοντας αφαιρέσει 
τα σεντόνια προκειμένου να αναπνεύσει το στρώμα.  
(Βλ. εικόνα 02) 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίδιου στο χώρο η μικροβιακή επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια οπότε και η 
ανάγκη ετήσιου επαγγελματικού βιοκαθαρισμού επιτακτική.  
 
Γενικά, καταγράφετε τα προβλήματα τόσο στα χαλιά σας όσο και στις υπόλοιπες ινώδεις 
επιφάνειες κατά τη διάρκεια της σεζόν και ενημερώνετε σχετικά τα συνεργεία μας.  

Είναι πλέον παγκοίνως γνωστό, ότι το στρώμα είναι πηγή μικροοργανισμών  
αφού φιλοξενεί τα περιβόητα ακάρεα, τα οποία είναι από τις κυριότερες αιτίες αλλεργιών.  
Οι προτεινόμενοι οικιακοί - ερασιτεχνικοί καθαρισμοί, πέραν του ότι είναι περίπλοκοι, είναι σίγουρα 
επισφαλείς καθώς η δημιουργούμενη υγρασία οδηγεί σε μύκητες που δυστυχώς μεγενθύνουν το πρό-
βλημα αντί να το λύνουν. 
 
Ο ετήσιος επαγγελματικός οικολογικός βιοκαθαρισμός στρώματος, με εφαρμογή πιστοποιημένου υπο-
αλλεργικού spray, διατηρεί το στρώμα απόλυτα καθαρό, απαλλάσσει από οσμές και λεκέδες και τελικά 
εξασφαλίζει τόσο την σωστή υγιεινή όσο και την καλύτερη ποιότητα ύπνου. Σε ευπαθείς ομάδες όπως 
άτομα με χρόνιο άσθμα ή ιστορικό αλλεργιών επιβάλλεται 6μηνιαίως τακτικός βιοκαθαρισμός. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε  
τηλ.: 210 55 99 438 ή να επισκεφθείτε τη σελίδα μας εδώ.  

https://www.cleancarry.gr
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Λεκέδες χαλιών και αντιμετώπισή τους  Περιεχόμενα 

 Βήματα αντιμετώπισης λεκέδων  

Δύσκολοι λεκέδες  1ο  2ο  3  

Αίμα  κρύο νερό  σαμπουάν χαλιών   

Σημάδια από καψίματα  σαμπουάν χαλιών  ήπιο γυαλόχαρτο   

Βούτυρο  ξελεκιαστικό λιπαρών  σαμπουάν χαλιών   

Κερί  απορροφητικό χαρτί  ξελεκιαστικό λιπαρών   

Τσίχλα  υγρό λεκέδων τσίχλας    

Σοκολάτα  σαμπουάν χαλιών  ξελεκιαστικό λιπαρών   

Κόκα κόλα  κρύο νερό  σαμπουάν χαλιών   

Κρέμα  σαμπουάν χαλιών  ξελεκιαστικό λιπαρών   

Αυγό  σαμπουάν χαλιών    

Κερί πατωμάτων  ξελεκιαστικό λιπαρών  σαμπουάν χαλιών   

Χυμοί φρούτων  κρύο νερό  σαμπουάν χαλιών   

Σάλτσα  σαμπουάν χαλιών  απορ/ικό πλυντηρίου  απορ/ικό πλυντηρίου  

Βοτανικό τσάι  κρύο νερό  απορ/ικό πλυντηρίου   

Καθαριστικό μετάλλων  σαμπουάν χαλιών    

Μουστάρδα  σαμπουάν χαλιών    

Λάδι και λίπος  ξελεκιαστικό λιπαρών  σαμπουάν χαλιών   

Νερομπογιά  κρύο νερό  σαμπουάν χαλιών   

Βερνίκι παπουτσιών  ξελεκιαστικό λιπαρών  σαμπουάν χαλιών   

Τσάι  κρύο νερό  σαμπουάν χαλιών  απορ/ικό πλυντηρίου  

Ούρα (φρέσκος λεκές)  κρύο νερό  σαμπουάν χαλιών  οικιακό απολυμαντικό  

Τεχνητά-χρωματισμένα ποτά  κρύο νερό  απορ/ικό πλυντηρίου  συμβουλή επαγγελματία 

Χλωρίνη  κρύο νερό  
συμβουλή επαγγελματί-

α  
 

Υγρό σωμάτων κεντρικής θέρμανσης  συμβουλή επαγγελματία   

Καφές  κρύο νερό  απορ/ικό πλυντηρίου  συμβουλή επαγγελματία  

Στυλό  
white spirit ή ξελεκιαστικό 

λιπαρών  
οινόπνευμα  σαμπουάν χαλιών  

Στιλβωτική ουσία επίπλων  ξελεκιαστικό λιπαρών  σαμπουάν χαλιών  συμβουλή επαγγελματία  

Κόλλες  συμβουλή επαγγελματία    

Μελάνια  
συμβουλή επαγγελματία ή 

οινόπνευμα  
  

Κραγιόν  ξελεκιαστικό λιπαρών  
συμβουλή επαγγελματί-

α  
 

Γάλα  ζεστό νερό  σαμπουάν χαλιών  σκούπισμα  

Βαφή νυχιών  καθαριστικό βερνικιού    
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Λεκέδες χαλιών και αντιμετώπισή τους 

 Βήματα αντιμετώπισης λεκέδων  

Δύσκολοι λεκέδες  1ο  2ο  3  

Λαδομπογιά ζωγραφικής  white spirit  
συμβουλή 

επαγγελματία  
 

Σκουριά  ξελεκιαστικό σκουριάς  ήπιο γυαλόχαρτο   

Αιθάλη  σκούπισμα  
συμβουλή 

επαγγελματία   
 

Πίσσα  ξελεκιαστικό λιπαρών    

Ούρα (παλιός λεκές)  συμβουλή επαγγελματία    

Εμετός  σαμπουάν χαλιών  απορ/ικό πλυντηρίου  οικιακό απολυμαντικό  

Κόκκινο κρασί  ταλκ  απορ/ικό πλυντηρίου   
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