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Κωδικός: DWL1001 * 

Ονομασία: Super White 

 

Διάδρομος premium λευκός   

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ 

/ 1,60 
μ 

/ 2,00 
μ 

Κωδικός: DWL1002 * 

Ονομασία: Ivory 

 

Διάδρομος ιβουάρ lux 

Διαθέσιμo πλάτος  

1,00 
μ 

Κωδικός: DWL1003 *  

Ονομασία: Λευκό Lux 

 

Διάδρομος χαλί υφαντό 

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ
  / 2,00 

μ
 

Κωδικός: DWL1004 

Ονομασία: White / Velvet 

 

Χαλί γούνινο λευκό 

Διαθέσιμα πλάτη 

1,00 
μ 

/ 2,00 
μ 

Κωδικός: DWL1005 * 

Ονομασία: Golden Sun 

 

Διάδρομος χρώμα της άμμου  

(Action Back)   

Διαθέσιμο πλάτος  

2,00 
μ 

Κωδικός: DWL3001 * 

Ονομασία: Pink Dusty 

 

Διάδρομος ροζ lux 

Διαθέσιμo πλάτος  

1,00 
μ
 

Κωδικός: DWL2001 

Ονομασία: Grenadine 

 

Διάδρομος κλασσικό μπορντώ 

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ
 / 2,00 

μ
 

Κωδικός: DWL2002 

Ονομασία: Red-action Back 

 

Διάδρομος μπορντώ με λάστιχο 

Διαθέσιμo πλάτος  

1,60 
μ 

Κωδικός: DWL2004 

Ονομασία: Red / Velvet 

 

Χαλί γούνινο κόκκινο   

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ
 / 2,00 

μ
 

Κωδικός: DWL2003 *  

Ονομασία: Red / Oscar 

 

Χαλί κόκκινο 

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ
 / 2,00 

μ
 

* Κωδικοί: DWL1001 - DWL1002 - DWL1003 - DWL1005 - DWL2003 - DWL3001 . Διατίθονται και σε τετράγωνα κομμάτια διαφόρων διαστάσε-

ων. Ενδεικτικά 2,50 x 2,00 / 3,00 x 2,00 / 4,00 x 3,00 

 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων 

Το πλάτος των διαδρόμων είναι τυποποιημένο, όπως αναγράφεται, το μήκος είναι επιθυμητό και διαμορφώνεται κατόπιν ζήτησης. 

Η μεταφορά και τοποθέτηση των διαδρόμων χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 
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Κωδικός: DWL4001 

Ονομασία: Ocean Spray 

 

Διάδρομος lux τιρκουάζ   

Διαθέσιμο πλάτος  

1,30 
μ 

Κωδικός: DWL5001 

Ονομασία: Moody Blue 

 

Διάδρομος οικονομικός μπλε 

Διαθέσιμo πλάτος  

1,00 
μ 

Κωδικός: DWL5002 

Ονομασία: Blue Electric 

 

Διάδρομος lux μπλε 

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ 

/ 1,35 
μ 

/ 2,00 
μ 

Κωδικός: DWL6001 * 

Ονομασία: Black 

 

Διάδρομος lux μαύρος 

Διαθέσιμα πλάτη 

1,00 
μ 

/ 2,00 
μ 

Κωδικός: DWL7001 * 

Ονομασία: Coco Sizal 

 

Μοκέτα φυσική γιούτα, 

για vintage στολισμό  
(Σκληρό υπόστρωμα)  

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ 

/ 2,00 
μ 

Κωδικός: DWL7002 * 

Ονομασία: Gkazon 

 

Μοκέτα συνθετική γκαζόν 

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ 

/ 2,00 
μ 

/ 4,00 
μ 

Κωδικός: DWL8001 

Ονομασία: Runner 

 

Μοκέτες σε διάφορα χρώματα 

Διάδρομος runner  

 

Η Clean ‘n’ Carry αναλαμβάνει κατόπιν παραγγελίας  

να σχεδιάσει αποκλειστικά για την δική σας εκδήλωση,  

runner με ευχή «να ζήσετε», μοκέτα διάδρομο με σχέδια και καμβά με τυ-

πωμένα τα ονόματα του ζευγαριού, την ημερομηνία ή οτιδήποτε άλλο θε-

λήσετε. 

 

Κατόπιν παραγγελίας  

* Κωδικοί: DWL6001 - DWL7001 - DWL7002 . Διατίθονται και σε τετράγωνα κομμάτια διαφόρων διαστάσεων.  

Ενδεικτικά 2,50 x 2,00 / 3,00 x 2,00 / 4,00 x 3,00 

 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων 

Το πλάτος των διαδρόμων είναι τυποποιημένο, όπως αναγράφεται, το μήκος είναι επιθυμητό και διαμορφώνεται κατόπιν ζήτησης. 

Η μεταφορά και τοποθέτηση των διαδρόμων χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 
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Κωδικός: PVC1101 

Ονομασία: Tapa 

 

Πλαστικό δάπεδο PVC ασημένιο 

για επικάλυψη χώρου   

Διαθέσιμο πλάτος  

4,00 
μ
   

Κωδικός: PVC1102 

Ονομασία: Vinilio Silver 

 

Πλαστικό δάπεδο PVC, πάχος 0,80mm, 

ασημί 

Διαθέσιμα πλάτη  

2,00 
μ 

/ 3,00 
μ 

/ 4,00 
μ 

Κωδικός: PVC1103 

Ονομασία: 3D Visual 

 

Πλαστικό δάπεδο PVC με ρινίσματα 

σιδήρου, για παρουσιάσεις 3D 

Διαθέσιμο πλάτος  

4,00 
μ 

Κωδικός: PVC1104 

Ονομασία: Mocha Leather Style 

 

Πλαστικό δάπεδο, χρώμα μόκα, σχέδιο 

δέρμα 

Διαθέσιμα πλάτη 

2,00 
μ 

/ 4,00 
μ 

Κωδικός: PVC1105 

Ονομασία: Grey / Silver 

 

Πλαστικό δάπεδο γκρι, βαρέως τύπου   

Διαθέσιμα πλάτη  

2,00 
μ 

/ 4,00 
μ 

Κωδικός: PVC1106 

Ονομασία: Black 

 

Πλαστικό δάπεδο μαύρο με ρινίσματα, 

βαρέως τύπου 

Διαθέσιμα πλάτη  

2,00 
μ 

/ 4,00 
μ 

Κωδικός: PVC1109 

Ονομασία: Red 

 

Πλαστικό δάπεδο κόκκινο,  

βαρέως τύπου, για επαγγελματική χρή-

ση   

Διαθέσιμο πλάτος: Κατόπιν ζήτησης 

Κωδικός: PVC1110 

Ονομασία: Blue 

 

Πλαστικό δάπεδο μπλε, βαρέως τύπου, 

για επαγγελματική χρήση 

Διαθέσιμo πλάτος: Κατόπιν ζήτησης 

Κωδικός: PVC1111 

Ονομασία: Universal 

 

Ελαστικό δάπεδο, εύκαμπτο, άκαυστο, 

100% λάστιχο, πάχος 3 χιλιοστά 

 

Ρολό 10 x 1 
μ
   

Κωδικός: PVC1112 

Ονομασία: Blacktap 

 

Ελαστικό δάπεδο, εύκαμπτο, άκαυστο, 

100% λάστιχο, πάχος 3 χιλιοστά 

 

Ρολό 10 x 1 
μ 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων. 

Το πλάτος των πλαστικών δαπέδων είναι τυποποιημένο, όπως αναγράφεται, το μήκος είναι επιθυμητό και διαμορφώνεται κατόπιν ζήτησης. 

Η μεταφορά και τοποθέτηση των διαδρόμων χρεώνεται κατόπιν συμφωνίας. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 
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Κωδικός: NW1210 

Ονομασία: Tsoxa Anthraki 

 

Τσόχα ρίγα, γκρι-ανθρακί 

για κάλυψη εκθέσεων,  

περιπτέρων κλπ. 

Κωδικός: NW1204 

Ονομασία: Non Woven Blue 

 

Τσόχα non woven, μπλε, για εκδηλώσεις, 

προστασία παρκέ κλπ. 

Κωδικός: NW1202 

Ονομασία: Tsoxa Beige 

 

Τσόχα non woven, κρεμ,  

για εκδηλώσεις, 

προστασία παρκέ κλπ. 

Κωδικός: NW1211 

Ονομασία: Non Woven Green 

 

Τσόχα non woven, πράσινη,  

για εκδηλώσεις, 

προστασία παρκέ κλπ. 

Κωδικός: NW1209 

Ονομασία: Non Woven Grey 

 

Τσόχα non woven, γκρι-ποντικί,  

για εκδηλώσεις, 

προστασία παρκέ κλπ. 

Κωδικός: NW1203 

Ονομασία: Non Woven Red 

 

Τσόχα, απλή, κόκκινο των Oscar, σε ρολά 

πλάτους 2 μ προς ενοικίαση 

Κωδικός: NW1206 

Ονομασία: Tsoxa Black 

 

Τσόχα ρίγα, μαύρη,  

για εκδηλώσεις, 

περιπτέρων κλπ. 

Κωδικός: NW1205 

Ονομασία: Non Woven Grenadine 

 

Τσόχα non woven, μπορντώ,  

για εκδηλώσεις, 

προστασία παρκέ κλπ. 

Κωδικός: NW1222 

Ονομασία: Film Coated 

 

Τσόχα με προστατευτική ζελατίνα  

(film) σε κρεμ, μαύρο, γκρι και κόκκινο 

χρώμα 

Κωδικός: NW1201 

Ονομασία: Tsoxa White 

 

Τσόχα ενισχυμένη, λευκή, με πλάτος 2 μ 

* Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε προς ενοικίαση οποιοδήποτε χρώμα θέλετε και δεν υπάρχει στο δειγματολόγιο κατόπιν παραγγελίας 

και ανάλογης διαθεσιμότητας. 

** Ελάχιστη ποσότητα ενοικίασης, για εκθεσιακή τσόχα, πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα. 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 
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Κωδικός: SC1212 

Ονομασία: Xali Classic 

 

Μηχανοποίητα χαλιά προς ενοικίαση, 

σε διάφορα σχέδια, χρώματα και δια-

στάσεις 

Κωδικός: SC2323 

Ονομασία: Xali Red 

 

Μηχανοποίητα χαλιά προς ενοικίαση, 

σε διάφορα σχέδια, χρώματα και διαστά-

σεις 

Κωδικός: SC7776 

Ονομασία: Ferahan Style 

 

Κλασσικά χειροποίητα χαλιά προς 

ενοικίαση, σε διάφορα σχέδια, χρώμα-

τα και διαστάσεις 

Κωδικός: SC7777 

Ονομασία: Bohara Style 

 

Κλασσικά χειροποίητα χαλιά προς 

ενοικίαση, σε διάφορα σχέδια, χρώματα 

και διαστάσεις 

Κωδικός: SC3434 

Ονομασία: Glitter 

 

Διάδρομος glitter σε διάφορα χρώματα  

Διαθέσιμα πλάτη  

1,00 
μ 

2,00 
μ 

Κωδικός: SC4545 

Ονομασία: Sizal 

 

Μοκέτα Sisal, κατόπιν παραγγελίας σε 

διάφορες διαστάσεις 

Κωδικός: SC5656 

Ονομασία: Bamboo 

 

Μοκέτα bamboo κατόπιν παραγγελίας 

Κωδικός: SC6767 

Ονομασία: Coco 

 

Μοκέτα κοκοφοίνικας, φυσικός ή βαμμέ-

νος κατόπιν παραγγελίας 

Κωδικός: SC7778 

Ονομασία: Shaggy Style 

 

Μοντέρνα χειροποίητα χαλιά προς ε-

νοικίαση, σε διάφορα σχέδια, χρώματα 

και διαστάσεις 

* Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, μπορείτε να μας καλέσετε προκειμένου να επιλέξετε από την τεράστια συλλογή μας το κατάλληλο, 

για την δική σας εκδήλωση, χαλί. 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 
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Κωδικός: GO8228 

 

 

Διακοσμητικά κολωνάκια πολυτελείας 

σε χρυσό χρώμα με υποδοχή για κορ-

δόνι βελούδινο ή πλεγμένο σχοινί κόκ-

κινο, μαύρο ή λευκό 

Κωδικός: SIL4114 

 

 

Διακοσμητικά κολωνάκια πολυτελείας σε 

ασημί χρώμα με υποδοχή για κορδόνι βε-

λούδινο ή πλεγμένο σχοινί κόκκινο, μαύ-

ρο ή λευκό 

Κωδικός: INX9789 

 

 

Διαχωριστικά κολωνάκια inox προς ε-

νοικίαση για χωροθέτηση με ιμάντα  

2 μ κόκκινο  

Κωδικός: INX7343 

 

 

Κολωνάκια οριοθέτηση χώρου ή κατεύ-

θυνσης κοινού σε inox με ιμάντα  

2 μ μαύρο 

Κωδικός: INX2552 

 

 

Κολωνάκι inox με πινακίδα ανακοινώ-

σεων Α4 

Κωδικός: INX4554 

 

 

Πινακίδα ανακοινώσεων Α4, 

οριζόντια και κάθετη inox 

Κωδικός: GOK1111 

 

Κορδόνια για χρυσό κολωνάκι πολυτε-

λείας σε λευκό, μαύρο, κόκκινο χρώμα 

βελούδινα ή σε μορφή πλεγμένου σχοι-

νιού 

Κωδικός: SIK2222 

 

Κορδόνια για ασημένιο κολωνάκι πο-

λυτελείας σε λευκό, μαύρο, κόκκινο 

χρώμα βελούδινα ή σε μορφή πλεγμέ-

νου σχοινιού 

Κωδικός: STD1211 

 

 

Επιδαπέδια πινακίδα  

2 όψεων, για ανακοινώσεις 

και διαφημηστικές προβολές 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 
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Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ της απεικονίσης των δειγμάτων και των προϊόντων. 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας. 

Όλα τα είδη προς ενοικίαση παρέχονται καθαρά, χωρίς φθορές, συσκευασμένα. 

Ειδικευμένοι τεχνίτες της εταιρείας μας μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση κατόπιν συμφωνίας. 

 

Για την κράτηση απαιτείται προκαταβολή 50%. Το υπόλοιπο 50% πληρώνεται κατά την παράδοση  

της παραγγελίας. Όσο νωρίτερα γνωρίζουμε για την παραγγελία τόσο το καλύτερο προκειμένου να γίνει  

από την αποθήκη η δέσμευση των προϊόντων και να κανονιστεί η μεταφορά. Μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν  

και την τελευταία στιγμή. 

 

Για παραγγελίες εντός Λεκανοπεδίου Αττικής, καθαρής αξίας άνω των € 100, η μεταφορά γίνεται με δικά  

μας μεταφορικά μέσα και προσωπικό δωρεάν. 

 

Για παραγγελίες μικρότερης αξίας αναλαμβάνουμε τη μεταφορά κατόπιν συμφωνίας. 

 

Μετά την παραλαβή των ειδών, ο ενοικιαστής θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μέχρι  

να επιστραφούν στην κατοχή μας. 

 

Δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. 

 

Η Clean ‘n’ Carry διαθέτει, προκειμένου για επαγγελματίες, μεταχειρισμένους και καινούργιους διαδρόμους γάμου  

προς πώληση. 

 

Τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας, πατήστε εδώ.  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Όλος ο εξοπλισμός για ενοικίαση παραδίδεται μία ημέρα πριν από τη ενοικίαση και επιστρέφεται την επόμενη  

της εκδήλωσης. 

 

Η διανομή των αντικειμένων είναι διαθέσιμη για ενοικίαση 7 ημέρες την εβδομάδα. 

 

Παράδοση και εγκατάσταση θα χρεώνονται επιπλέον. 

 

Μπορείτε να παραλάβετε μόνοι σας τα είδη από τις εγκαταστάσεις χωρίς επιπλέον χρέωση μεταφορικών.  

Για παραγγελίες εκτός του Ν. Αττικής υπάρχει επιπλέον χρέωση μεταφορικών αναλόγως της απόστασης  

του σημείου παράδοσης. 

 

Τέλος σημειώνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία και εξαρτώνται  

από την χιλιομετρική απόσταση και τη ποσότητα του ενοικιαζόμενου εξοπλισμού 

 

Στην ιστοσελίδα μας είναι αναρτημένα τα περισσότερα είδη μας έτσι ώστε να έχετε άμεση εικόνα των προϊόντων μας  

και να μπορείτε να ζητήσετε άμεσα την προσφορά μας για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει.  
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