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Παρουσίαση
Clean ‘n’ Carry Εταιρείας
Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Η Clean ‘n’ Carry ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1988, από τον

κ. Απόστολο Κόγκα και μέχρι σήμερα, έχει αδιάλλειπτη παρουσία
στον τομέα των υπηρεσιών καθαρισμού.
Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 1100 μ2 στον Ασπρόπυργο
Αττικής, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού,
η δε εξυπηρέτηση πελατών γίνεται από τα γραφεία της, στην
Κηφισιά.
Με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες ταπητοκαθαριστηρίου,
εδραιώθηκε σταδιακά ως μία από τις πλέον αξιόπιστες
επιχειρήσεις του χώρου, παρέχοντας πολύ υψηλού επιπέδου
καθαρισμό και φύλαξη σε χειροποίητα χαλιά, μοκέτες,
χαλιά μηχανής, υφαντά, φλοκάτες, κλινοσκεπάσματα κ.ά.
Αξιοποιώντας το υψηλής εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό της
και επιλέγοντας πιστοποιημένα οικολογικά υλικά και σύγχρονης
τεχνολογίας εξοπλισμό, σταδιακά επέκτεινε τις δραστηριότητές της,
σε συγγενείς τομείς όπως:



Επιδιόρθωση χειροποίητων χαλιών σε κρόσσια, ούγιες, μανταρίσματα,
τρύπες, επαναφορά χρωμάτων και σχήματος, ξεβάμματα κλπ.



Επισκευή μοκετών, κόψιμο, ρέλιασμα, υπόστρωμα, αλλά και χαλιών
μηχανής με αντικατάσταση σε κρόσσια, ρέλια, κολλάρισμα κ.α.



Οικολογικό καθαρισμό υφασμάτινων σαλονιών με ολοκληρωμένα
πακέτα καθαρισμού, ξελεκιάσματος, απόσμησης, υποαλλεργικής
προστασίας και αδιαβροχοποίησης.



Βιοκαθαρισμό στρωμάτων κατ’ οίκον ή στις εγκαταστάσεις μας.



Εξειδικευμένο καθαρισμό - συντήρηση - λίπανση αδιαβροχοποίηση σε δερμάτινους καναπέδες οικιών και
επαγγελματικών χώρων.



Επί τόπου καθαρισμό μοκετών από τοίχο σε τοίχο,
σε σπίτια, θέατρα, με πιστοποιημένα οικολογικά πακέτα.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Παρουσίαση
Clean ‘n’ Carry Εταιρείας
Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Εστιασμένη στην ολόπλευρη υποστήριξη των πελατών της, επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες ιδέες για να δίνει
λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με όραμα ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία δημιούργησε γραφεία
υποστήριξης στην Κηφισιά με online σύνδεση με τις κεντρικές εγκαταστάσεις. Επέκτεινε δε, τις
δραστηριότητές της σε νέους τομείς όπως:



Ενοικίαση χαλιών και μοκετών για εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, πάρτυ, video clip, εταιρικές παρουσιάσεις.
Ενοικίαση διαδρόμων για γάμους, υποδοχές επισήμων, καλλιστεία αλλά και διαχωριστικά κολωνάκια για
οριοθέτηση ή διακόσμηση χώρου, πλαστικά δάπεδα, πίστες χορού και υλικά διακόσμησης χώρου.



Εμπορικό τμήμα πώλησης χειροποίητων χαλιών, μοκετών εισαγωγής και χαλιών μηχανής.

Δημιούργησε δε, το πρωτοποριακό τμήμα, εκτίμησης, αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων
χειροποίητων χαλιών ακολουθώντας τα κελεύσματα της εποχής.
Αξιόπιστη, πολυδιάστατη, σύγχρονη.

Αυτή είναι η

Η εταιρεία με σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό, παρουσιάζει τον τιμοκατάλογό της, ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος
στην ιστοσελίδα μας για κάθε χρήση.
Μπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία σας ενδιαφέρει. Υπάρχει μια σύντομη ανάλυση ανά υπηρεσία και εν συνεχεία
αναλυτική κοστολόγηση της υπηρεσίας ανά είδος.
Η Clean ‘n’ Carry κάνει δεκτές όλες τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Για τις κάρτες Dinners και American Express χρεώνεται έξτρα προμήθεια τραπέζης.

Τηλεφωνικό κέντρο

210 55 99 438

Ιστοσελίδα

cleancarry.gr

Γραφείο Κηφισιάς

210 62 01 009

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@cleancarry.gr

Κινητό

694 43 51 340

Δικτυακό μέσο

Instagram

Copyright © Clean 'n' Carry https://www.cleancarry.gr | info@cleancarry.gr - Κατασκευή / Σχεδίαση snr4all@gmail.com - #snr4all

επιστροφή στα περιεχόμενα →

Καθαρισμός
– Ανάλυση
Υπηρεσίας
Clean ‘n’ CarryΧαλιών
Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος

► Στην συνέχεια θα παραθέσουμε βήμα - βήμα τη διαδικασία παραλαβής, καθαρισμού, φύλαξης και επιστροφής των χαλιών
στο σπίτι σας, προκειμένου να τα χαρείτε εσείς και η οικογένειά σας, πεντακάθαρα και ασφαλή απαλλαγμένα από επιβλαβείς
μικροοργανισμούς
► Καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσετε και αφού
δωθεί η παραγγελία σας, θα κλείσουμε ραντεβού παραλαβής των χαλιών σας.
► Την προηγούμενη του καθορισμένου ραντεβού θα ενημερωθείτε με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο, για την ακριβή ώρα
άφιξης του συνεργείου μας. Συνήθως τα προς παραλαβή είδη είναι μαζεμένα, αν όμως θέλετε, μπορούμε να κάνουμε
εμείς “το σήκωμα των χαλιών”, αρκεί να μας έχετε ενημερώσει κατά το κλείσιμο της παραγγελίας.
► Ο υπεύθυνος του συνεργείου θα εκδώσει δελτίο παραλαβής
Αποδεικτικό Μεταφοράς Παραλαβής, θα αναγράψει όλα τα
είδη που θα δώσετε προς καθαρισμό αναλυτικά, θα σας
ενημερώσει σχετικά με αυτά, ποιότητα, τύπος, εμφανείς φθορές και
θα τα κωδικοποιήσει.
► Αφού μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις μας, πρωτίστως
γίνεται η διαλογή. Ουσιαστικά δηλαδή επιλέγεται η ενδεδειγμένη
για το συγκεκριμένο χαλί μέθοδος καθαρισμού και καταγράφεται η κατάσταση του χαλιού προς ενημέρωσή σας
για ενδεχόμενη πιθανή απαιτούμενη επιδιόρθωση.
► Η επεξεργασία καθαρισμού ξεκινάει. Καταρχάς, αναρρόφηση ή τίναγμα, όπου αφαιρούνται όλοι οι στερεοί ρύποι
(χώμα, σκόνη, πιθανά μικροαντικείμενα κλπ.) Ακολουθεί το ξελέκιασμα για τοπικούς έντονους λεκέδες και
πολυχρησιμοποιημένες περιοχές του τάπητα.
► Όπου υπάρχουν κρόσσια γίνεται καθαρισμός και λεύκανση.
► Ξεκινάει το βαθύ οικολογικό πλύσιμο, σε δύο στάδια. Αρχικά το χαλί πλένεται χειροποίητα σε πίστα, υπό την επίβλεψη
τεχνίτη και εν συνεχεία σε αυτόματο πλυντήριο ολοκληρώνεται η διαδικασία πλυσίματος και ξεβγάλματος.
Στην έξοδο του πλυντηρίου, με πιστοποιημένα οικολογικά υλικά γίνεται εξουδετέρωση των καταλοίπων, απολύμανση
και απόσμηση.
► Το χαλί οδηγείται σε φυγοκεντρικό στυπτήριο, όπου αποβάλλει έως και το 90% του νερού, προκειμένου να απλωθεί
χωρίς φόβο για ξεχειλώματα, κιτρινίλλες, ξεβάμματα κλπ. Στον ειδικό χώρο στεγνώματος παραμένει έως ότου οι ενδείξεις
στο υγρασιόμετρο επιτρέψουν να προχωρήσουμε στον τελικό έλεγχο πριν την συσκευασία.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Καθαρισμός
– Ανάλυση
Υπηρεσίας
Clean ‘n’ CarryΧαλιών
Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, εάν έχετε ζητήσει φύλαξη, το χαλί σας αποθηκεύεται στις ασφαλισμένες και
φυλασσόμενες όλο το 24ωρο αποθήκες μας, απογράφεται και θα σας επιστραφεί μόλις το ζητήσετε. Εάν δε γίνει
φύλαξη, ενημερώνεστε με SMS για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του και καθορίζουμε ραντεβού για την
παράδοσή του.
**Εάν το χαλί σας ανήκει στην ειδική κατηγορία των χαλιών που δεν επιτρέπεται να πλυθούν με νερό,
οι τεχνικοί μας επιλέγουν την κατάλληλη για το συγκεκριμένο χαλί μέθοδο καθαρισμού (στεγνό καθάρισμα,
bonnet, ξηρός καθαρισμός, shampoo, micro-splitting κλπ). Η υπόλοιπη διαδικασία επεξεργασίας ισχύει ως άνω.
Ανάλυση παρεχομένων υπηρεσιών ανά κατηγορία καθαρισμού.

Υπηρεσίες
Παραλαβή Δωρεάν
Μεταφορά
Κωδικοποίηση
Διαλογή
Τίναγμα - Αναρρόφηση
Ξελέκιασμα
Λεύκανση Κροσσιών
Οικολογικό Πλύσιμο

Πλύσιμο - Φύλαξη

Συντήρηση

Τίναγμα

Στεγνό Καθάρισμα

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Στεγνό Καθάρισμα
Ξέβγαλμα

*

Εξουδετέρωση Καταλοίπων

*

*

Απόσμηση

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Επιδιόρθωση

κατόπιν ζήτησης

κατόπιν ζήτησης

κατόπιν ζήτησης

κατόπιν ζήτησης

Έξτρα Υπηρεσίες

κατόπιν ζήτησης

κατόπιν ζήτησης

κατόπιν ζήτησης

κατόπιν ζήτησης

Απολύμανση
Αποστράγγιση

Στέγνωμα
Τελικός Έλεγχος
Συσκευασία
Απογραφή-Ασφάλιση
Φύλαξη
Παράδοση

*
*

*
*
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Καθαρισμός
Clean ‘n’ CarryΤαπήτων
Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος

Χειροποίητο ( απλό )
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα Ελληνικά
χειροποίητα χαλιά (ΕΟΜΜΕΧ, Ταπητουργείου κλπ),
τα Μικρασιάτικα χειροποίητα χαλιά (Σπάρτα, Ουσάκ,
Σιβαζ) και τα μοντέρνα χειροποίητα χαλιά (hand tufted,
Ινδίας, Gabbeh).

Πλύσιμο - Φύλαξη

€

8,50 /μ2

Πλύσιμο - Επιστροφή

€

7,00

/μ2

Στεγνό / Ξηρό - Φύλαξη

€

8,50 /μ2

Στεγνό / Ξηρό - Επιστροφή

€

7,10 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

5,50 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

4,10 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

3,70 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

2,30 /μ2

Χειροποίητο Κλασσικό
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα κλασσικά,
ασιατικά, χειροποίητα χαλιά τύπου Tabriz,
Bukhara, Ziegler, Nain, Ghom, Qashqai, Patchwork, Hamadan, Patna, Sirjan.
Σε όλα τα είδη της κατηγορίας μέσα στο πακέτο
καθαρισμού προσφέρεται δωρεάν η αδιαβροχοποίηση
και η συσκευασία μαδρέν του χαλιού.

Καθαρισμός * - Φύλαξη

€

11,50 /μ2

Καθαρισμός * - Επιστροφή

€

9,00 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

7,50 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

5,50 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

5,20 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

3,20 /μ2

Χειροποίητο Μεταξωτό

Καθαρισμός * - Φύλαξη

€

14,50 /μ2

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται, όλα τα χειροποίητα
ολομέταξα χαλιά ή μεταξωτά σε βαμβακερό στημόνι
(Banana Silk, Qoum, Kashmir, Bukhara silk, Patch silk),
όπως και τα χαλιά αντίκες, Vintage, συλλεκτικά κ.α.

Καθαρισμός * - Επιστροφή

€

11,00 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

9,80 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

6,00 /μ2

Σε όλα τα είδη της κατηγορίας μέσα στο πακέτο καθαρισμού
προσφέρεται δωρεάν το γυάλισμα, η αδιαβροχοποίηση
και η συσκευασία μαδρέν του χαλιού.

Τίναγμα - Φύλαξη

€

6,90 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

4,10 /μ2
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Καθαρισμός
Clean ‘n’ CarryΤαπήτων
Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος

Χειροποίητο τύπου Shaggy
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα μοντέρνα
χειροποίητα χαλιά με πολύ πυκνό και χοντρό πέλος,
κατασκευασμένα με μακρυές ίνες (σαν μακαρόνι) που
προσομοιάζουν τις φλοκάτες. Κύρια χώρα προέλευσής
τους είναι η Ινδία και κατασκευάζονται από φυσικά
υλικά, όπως είναι το μαλλί, το μετάξι, το βαμβάκι
και η βισκόζη.

Μηχανοποίητο Ολόμαλλο

Πλύσιμο - Φύλαξη

€

8,50 /μ2

Πλύσιμο - Επιστροφή

€

7,50 /μ2

Στεγνό / Ξηρό - Επιστροφή

€

8,00 /μ2

Στεγνό / Ξηρό - Επιστροφή

€

7,10 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

6,00 /μ2

Πλύσιμο - Φύλαξη

€

6,90 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

5,00 /μ2

Πλύσιμο - Επιστροφή

€

5,90 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

4,00 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

4,40 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

3,00 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

3,40 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

3,20 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

2,00 /μ2

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται, τα χαλιά όλων
των γνωστών Ελληνικών εταιρειών κατασκευής
(Ανατόλια, Βιοκαρπέτ, Μέκκα, Πέρσικα, Τέχεραν
κλπ), εισαγωγής 100% wool, όπως και τα χαλιά
πενιέ τύπου arabeska, roubayiat, orian κλπ.

Πλύσιμο - Φύλαξη

€

6.20 /μ2

Μοκέτα - Μηχανοποίητο Ακρυλικό

Πλύσιμο - Επιστροφή

€

5.20 /μ2

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται, όλα τα ακρυλικά χαλιά,
μοντέρνα και κλασσικά heatset, PP, nylon, πολυαμίδιο κλπ,
όπως και όλες οι μοκέτες οικολογικές, Berber, action back
κλπ.

Συντήρηση - Φύλαξη

€

3,95 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

2,95 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

1,95 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

1,00 /μ2
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Καθαρισμός
Clean ‘n’ CarryΤαπήτων
Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος

Μοκέτα / Χαλί Μηχανής τύπου Shaggy
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι μοκέτες
τύπου shaggy, όπως και τα βιομηχανοποιημένα
χαλιά τύπου shaggy.
Πλύσιμο - Φύλαξη

€

6,90 /μ2

Πλύσιμο - Επιστροφή

€

5,90 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

5,20 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

4,20 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

3,60 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

2,30 /μ2

Φλοκάτες – Κιλίμια
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται όλες
οι φλοκάτες ολόμαλλες και μη, τα εισαγωγής
φλοκωτά και τα κιλίμια μηχανής.

Πλύσιμο - Φύλαξη

€

5.00 /μ2

Πλύσιμο - Επιστροφή

€

4.00 /μ2

* Προκειμένου για λευκές φλοκάτες χρεώνεται
λεύκανση έξτρα € 0.75

Χαλί τύπου
Sizal – Κοκοφοίνικας
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται
οι τάπητες από φυσικές ίνες όπως
κοκοφοίνικας (Cocos Nucifera), σιζάλ
(Agave sisalana), μπαμπού (bamboo),
φύκι, γιούτα με μορφή ψάθας,
με υπόστρωμα φυσικού latex ή geotessile.

Καθαρισμός (nature cleaning)
- Φύλαξη

€

8,80 /μ2

Καθαρισμός (nature cleaning)
- Επιστροφή

€

7,80 /μ2

Συντήρηση - Φύλαξη

€

5,80 /μ2

Συντήρηση - Επιστροφή

€

4,80 /μ2

Τίναγμα - Φύλαξη

€

3,40 /μ2

Τίναγμα - Επιστροφή

€

2,40 /μ2
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Καθαρισμός
Clean ‘n’ CarryΤαπήτων
Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος

Πρωτότυπα Χαλιά
Περιλαμβάνει δερμάτινα και γούνινα Χαλιά,
Sheep Skin - Προβιές, αζαλέες, λούτρινα
και διακοσμητικά χαλιά ειδικών κατασκευών.

Κλινοσκεπάσματα

Καθαρισμός - Φύλαξη από

€

10.50

Καθαρισμός - Επιστροφή από

€

8.50

Συντήρηση - Φύλαξη από

€

7,00

Συντήρηση - Επιστροφή από

€

5,50

Οι οριστικές χρεώσεις καθορίζονται κατά την παραλαβή των
ειδών, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.

Ειδικοί Καθαρισμοί
* Επιστροφή
* Καθαρισμός και Φύλαξη

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται κουβέρτες,
παπλώματα, πουπουλένια παπλώματα κτλ.
Η χρέωση είναι ανά τεμάχιο και περιλαμβάνει
καθαρισμό, απόσμηση, απολύμανση, συσκευασία και
μεταφορά.

Πάπλωμα μονό

€

15,00

Πάπλωμα διπλό

€

19,00

Πάπλωμα πουπουλένιο μονό

€

20,00

Πάπλωμα πουπουλένιο διπλό

€

28,00

Κουβέρτα μονή

€

12,00

Κουβέρτα διπλή

€

15,50

Κουβέρτα μάλλινη

€

21,00

Ρόμαν - Καθαρισμός από

€

8,00 / μ2

Κουρτίνες - Καθαρισμός
και Σιδέρωμα από

€

3,10 / τρέχον μέτρο

* ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Σημαίνει ότι τα χαλιά επιστρέφονται εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Μετά την παρέλευση των 25 ημερών με υπαιτιότητα του πελάτη η χρέωση θα περιλαμβάνει αυτόματα τιμές
καθαρισμού και φύλαξης και + 5% για έξοδα λογιστηρίου και διαχείρισης.
* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΦΥΛΑΞΗ: Η φύλαξη λήγει στις 20 Δεκεμβρίου και τυχόν παραμονή των ειδών σας, στις
εγκαταστάσεις μας, χρεώνεται εκ νέου δια της τρέχουσας τιμής.
Μάζεμα και τοποθέτηση κατόπιν ζήτησης, με έξτρα χρέωση.
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι ανά τετραγωνικό μέτρο και δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο.
Ελάχιστη χρέωση ανά παραγγελία €

40 πλέον Φ.Π.Α.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Ταπητοκαθαριστήριο
– Τρόποι
Πληρωμής
Clean ‘n’ Carry Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος

Τρόποι Πληρωμής
Μετρητά, με έμβασμα στους λογαριασμούς
της εταιρείας, με προσωπικές επιταγές.
Η εταιρεία μας κάνει δεκτές όλες τις
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
Για τις κάρτες Dinners και American Express
χρεώνεται έξτρα προμήθεια τραπέζης.

Άτοκες Δόσεις
Για ποσά έως

100 €

πληρωμή σε 2 άτοκες δόσεις

Για ποσά από

101 € - 200 €

πληρωμή σε 3 άτοκες δόσεις

Για ποσά από

201 € - 300 €

πληρωμή σε 4 άτοκες δόσεις

301 €

πληρωμή σε 5 άτοκες δόσεις

Για ποσά άνω των

IBAN

Αριθμός Λογαριασμού

ALPHA

GR 810140 185018 500278 6006 962

185002786006962

EUROBANK

GR 180260 335000 027020 0894 446

0026.0335.27.0200894446

ΕΘΝΙΚΗ

GR 760110 150000 001506 2870 348

150 / 628703 - 48

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR 88017 202500 050250 68173 117

502 506 817 3117

Τράπεζα
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Clean ‘n’ Carry Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Οικολογικός
Σαλονιού
– Ανάλυση Υπηρεσίας
Clean ‘n’ CarryΚαθαρισμός
Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος
Η Clean ‘n’ Carry αναλαμβάνει τον οικολογικό καθαρισμό ταπετσαριών επίπλων, σε υφασμάτινα και δερμάτινα σαλόνια,
μπερζέρες, καναπέδες, καρέκλες τραπεζαρίας, όπως και επίπλων γραφείου, διευθυντικές και καρέκλες επισκέπτου.
Η υπηρεσία παρέχεται στον χώρο σας ή με μεταφορά των υπό καθαρισμό ειδών στις εγκαταστάσεις μας κατόπιν ζήτησης.
Επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας μας ή στέλνοντας συμπληρωμένη τη φόρμα επικοινωνίας - προσφοράς,
σας ενημερώνουμε σχετικά, με την ενδεδειγμένη μέθοδο και το κόστος καθαρισμού του σαλονιού σας. Σε προκαθορισμένο
ραντεβού, το συνεργείο μας επισκέπτεται τον χώρο σας και αφού εξετάσει την ταπετσαρία του σαλονιού, σας κάνει
μια σύντομη ενημέρωση και η διαδικασία του καθαρισμού ξεκινά.

Πλήρες πακέτο οικολογικού καθαρισμού
Πρώτα απ’όλα το σαλόνι σκουπίζεται διεξοδικά, αφαιρώντας σκόνη και στερεούς ρύπους. Ακολουθεί ξελέκιασμα με τελευταίας
τεχνολογίας υλικά μικροδιάσπασης των λεκέδων. Εν συνεχεία, ανάλογα με τον τύπο του σαλονιού και την ρυπαρότητά του,
ο υπεύθυνος του συνεργείου μας, επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο καθαρισμού (spray - extraction, bonnet, ξηρός,
στεγνός, ατμός κλπ). Τέλος, εξουδετερώνονται όλα τα κατάλοιπα, ακόμη και προηγούμενων καθαρισμών, γίνεται απόσμηση,
υποαλλεργική προστασία allergy shield και όπου απαιτείται, γίνεται χτένισμα (βελούδο), λίπανση (δερμάτινα) ή λεύκανση
(λευκά - γαριασμένα).

Βιοκαθαρισμός
Αναφέρεται σε σχετικά καινούργια σαλόνια ως μέθοδος συντήρησης και υγιεινής. Περιλαμβάνει διεξοδικό σκούπισμα,
με σύστημα αναρρόφησης, όλων των στερεών ρύπων, τοπικό ξελέκιασμα όπου χρειάζεται και υποαλλεργική προστασία.
Ουσιαστικά είναι φρεσκάρισμα του σαλονιού.

Κατόπιν ζήτησης μπορεί να γίνει αδιαβροχοποίηση.
Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στον καθαρισμό, συντήρηση, λίπανση και αδιαβροχοποίηση δερμάτινων σαλονιών, όπως
nabbuk, nappa, suede, alcantara, poltrona fraw, chesterfield. Η διαδικασία καθαρισμού των δερμάτινων σαλονιών

είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητη εργασία με σεβασμό στο εκάστοτε δέρμα, τα δε υλικά καθαρισμού και λίπανσης
είναι πιστοποιημένα οικολογικά υλικά για δερμάτινες επιφάνειες.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Οικολογικός
Σαλονιού
– Τιμοκατάλογος
Clean ‘n’ CarryΚαθαρισμός
Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος

Οικολογικός Καθαρισμός (πλήρες πακέτο)

€

22.00 / θέση (μονοκόμματος καναπές)

Οικολογικός Καθαρισμός (πλήρες πακέτο)

€

25,00 / θέση (αποσπώμενα μαξιλάρια)

Βιοκαθαρισμός (πακέτο συντήρησης)

€

15,00 / θέση (μονοκόμματος καναπές)

Βιοκαθαρισμός (πακέτο συντήρησης)

€

19,00 / θέση (αποσπώμενα μαξιλάρια)

Οικολογικός Καθαρισμός (πλήρες πακέτο) με λεύκανση

€

26,00 / θέση (μονοκόμματος καναπές λευκός)

Οικολογικός Καθαρισμός (πλήρες πακέτο) με λεύκανση

€

30,00 / θέση (αποσπώμενα μαξιλάρια λευκό σαλόνι)

Καρέκλα Τραπεζαρίας (κάθισμα - πλάτη - ποδιές)

€

12,00 / τεμάχιο

Καρέκλα Τραπεζαρίας (κάθισμα - πλάτη)

€

9,00 / τεμάχιο

Καρέκλα Τραπεζαρίας (μόνο κάθισμα)

€

6.50 / τεμάχιο

Μπερζέρα (λευκή ή με υποπόδιο)

€

55.00 / τεμάχιο

Μπερζέρα εμπριμέ

€

47.00 / τεμάχιο

Δερμάτινος Καναπές
(καθάρισμα - λίπανση - αδιαβροχοποίηση)

€

35.00 / θέση

Δερμάτινος Καναπές Λευκός
(καθάρισμα - λίπανση - αδιαβροχοποίηση - λεύκανση)

€

40.00 / θέση

Ελάχιστη χρέωση ανά ραντεβού €

50

Καθαρισμός μοκετών. σαλονιών, καναπέδων,
στρωμάτων σε σκάφη αναψυχής, οικονομική προσφορά
κατόπιν αυτοψίας
Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο σας. Φυσικά κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε τη μεταφορά
και τον καθαρισμό του σαλονιού σας, στις εγκαταστάσεις μας.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την ενδεδειγμένη μέθοδο
καθαρισμού και το κόστος για το δικό σας σαλόνι.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Βιοκαθαρισμός
στρωμάτων| Τιμοκατάλογος
– Ανάλυση Υπηρεσίας - Τιμοκατάλογος
Clean ‘n’ Carry Ταπητοκαθαριστήριο
Ο τακτικός καθαρισμός του στρώματος επιβάλλεται για λόγους πρωτίστως υγιεινής. Ανάλογα με τα επίπεδα
ρυπαρότητας, την ύπαρξη οργανικών λεκέδων και τη χρήση του στρώματος, η Clean 'n' Carry προτείνει εναλλακτικά
πακέτα καθαρισμού τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

Βιοκαθαρισμός, μέθοδος καθαρισμού η οποία αναφέρεται σε τακτική συντήρηση του στρώματος και προσφέρει
απαλλαγή από ακάρεα, μύκητες, βακτήρια και υποαλλεργική προστασία allergy shield.

Ολικός καθαρισμός, ο οποίος επιπροσθέτως από τα οφέλη του βιοκαθαρισμού, εξαφανίζει οργανικούς λεκέδες
(αίμα, ούρα, ιδρώτα) και οσμές με ολική απόσμηση.

Τέλος, πλήρες πακέτο οικολογικού καθαρισμού, το οποίο αναφέρεται σε ιδιαιτέρως ταλαιπωρημένα στρώματα,
με οργανικούς λεκέδες και άλλα προβλήματα όπως μούχλα, φιλοξενία ασθενούς κτλ, πραγματοποιείται δε,
στις εγκαταστάσεις μας και αποτελεί πλήρη και ριζικό καθαρισμό του στρώματος. Φυσικά η εταιρεία μας
αναλαμβάνει τον καθαρισμό του άνω στρώματος, του προσκέφαλου του κρεβατιού, τις ποδιές και τις τραβέρσες
περιμετρικά.

Βιοκαθαρισμός Μονού Στρώματος

€

29,00

/ τεμάχιο

Βιοκαθαρισμός Διπλού Στρώματος

€

49,00

/ τεμάχιο

Ολικός Καθαρισμός Μονού Στρώματος

€

49.00

/ τεμάχιο

Ολικός Καθαρισμός Διπλού Στρώματος

€

59,00

/ τεμάχιο

Πλήρης Οικολογικός Καθαρισμός Μονού Στρώματος

€

69,00

/ τεμάχιο

Πλήρης Οικολογικός Καθαρισμός Διπλού Στρώματος

€

99.00

/ τεμάχιο

Κεφαλάρι Μονού Κρεββατιού

€

25,00

/ τεμάχιο

Κεφαλάρι Διπλού Κρεββατιού

€

39,00

/ τεμάχιο

Ποδιές / Τραβέρσες περιμετρικά

€

15,00

/ τεμάχιο

Κεφαλάρι δερμάτινο κρεβατιού

€

49,00

Ο πλήρης οικολογικός καθαρισμός περιλαμβάνει και τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Επί
τόπου
καθαρισμοί
– Ανάλυση
Υπηρεσίας - Τιμοκατάλογος
Clean
‘n’ Carry
Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος
Η υπηρεσία αναφέρεται σε περιπτώσεις μοκετών που είναι κολλημένες από τοίχο σε τοίχο, σε παιδικά δωμάτια, play room,
θέατρα, σκάφη αναψυχής κλπ.

Επίσης σε χαλιά που δε θέλετε να φύγουν από το σπίτι ή δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα και θέλετε απλά να τα
συντηρήσετε. Υπάρχουν διάφορα πακέτα επί τόπου καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο και το επίπεδο ρυπαρότητας
του τάπητα.
Μπορεί λοιπόν να είναι συντηρητικός καθαρισμός σε σχετικά καθαρά χαλιά ή μοκέτες (βιοκαθαρισμός που
προσφέρει αναζωογόννηση και απορρύπανση), ξελεκιαστικός καθαρισμός σε σχετικά καθαρά χαλιά με τοπικούς
λεκέδες (microspliting / bonnet που προσφέρει αναζωογόννηση, απορρύπανση και ξελέκιασμα) ή ολικός οικολογικός
καθαρισμός για χαλιά και μοκέτες που είναι λερωμένα και χρειάζονται βαθύ καθάρισμα (shampoo / spray
- extraction που προσφέρει αναζωογόννηση, απορρύπανση, ξελέκιασμα, απόσμηση, υποαλλεργική προστασία).

Βιοκαθαρισμός χαλιών / μοκετών

€

1,90

/ μ2

Microspliting χαλιών / μοκετών

€

2,70

/ μ2

Shampoo χαλιών / μοκετών

€

3,50

/ μ2

Καθαρισμός μοκέτας σκαφών αναψυχής

€

5,90

μ2

Όλα τα πακέτα για χειροποίητα χαλιά

€

+ 1,50 / μ2

Όλα τα πακέτα για λευκά χαλιά ή μοκέτες

€

+ 0,90 / μ2

Ελάχιστη αποζημίωση ανά επίσκεψη € 50 πλέον Φ.Π.Α.
Πλήρης καθαρισμός σε σκάφη αναψυχής, κότερα, ιστιοπλοΐκά, κατόπιν αυτοψίας.
Ειδικές προσφορές και πακέτα καθαρισμού για γραφεία εταιρειών με μοκέτα από τοίχο σε τοίχο.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ποσότητα.
Σε όλα τα πακέτα προσφέρεται, κατόπιν ζήτησης, η αδιαβροχοποίηση, με έκπτωση 30% μαζί με τον καθαρισμό.
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Έξτρα
υπηρεσίες
ταπητοκαθαριστηρίου
Clean ‘n’
Carry Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος
Η Clean ‘n’ Carry διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή να προσφέρει όλες τις ειδικές υπηρεσίες συντήρησης ταπήτων.
Η παρακάτω τιμολόγηση αφορά σε αποκλειστική/μεμονωμένη ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε πάρα πολλές
περιπτώσεις η εταιρεία μας προσφέρει τις εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες μέσα στα πακέτα καθαρισμού ή ανά περίπτωση
με πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Εκμεταλευτείτε λοιπόν τις προσφορές μας και απολαύστε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
σε πολύ χαμηλές τιμές.

Αδιαβροχοποίηση Χειροποίητων Χαλιών

€

9,90

/ μ2

Αδιαβροχοποίηση Χαλιών Μηχανής και Μοκετών

€

6,70

/ μ2

Αδιαβροχοποίηση Υφασμάτινου Σαλονιού

€

12,80

/ θέση

Αδιαβροχοποίηση Δερμάτινου Σαλονιού

€

14,50

/ θέση

Αδιαβροχοποίηση Μπερζέρας - Πολυθρόνας

€

15,50

/ θέση

Αδιαβροχοποίηση Δερμάτινης Πολυθρόνας

€

17,80

/ θέση

Απόσμηση Χαλιών από κατοικίδιο

€

2,90

/ μ2

Απόσμηση Σαλονιών από κατοικίδιο

€

7,20

/ θέση

Υποαλλεργική Προστασία Χαλιών

€

2,35

/ μ2

Υποαλλεργική Προστασία Σαλονιών

€

5,95

/ θέση

Υποαλλεργική Προστασία Στρώματος

€

16,50

/ τεμάχιο

Λεύκανση Κροσσιών Χειρός

€

2,60

/ τρέχον μέτρο

Λεύκανση Κροσσιών Μηχανής

€

1,90

/ τρέχον μέτρο

Εξουδετέρωση Ζωυφίων * σε Χαλιά

€

3,30

/ μ2 *(Ψύλλοι, Κοριοί, Σκόρος, Σκαθάρια, Carpet Beetle)

Εξουδετέρωση Ζωυφίων σε Σαλόνια

€

10,80

/ θέση

Συσκευασία - Αντισκορική Προστασία

€

1,75

/ τρέχον μέτρο

Εξουδετέρωση Καταλοίπων

€

1,65

/ μ2

Λεύκανση Φλοκάτης

€

0,50

/ μ2

Ειδικό Τοπικό Ξελέκιασμα

Κατόπιν Συμφωνίας

Κυτταρικό Ξεκιτρίνισμα Χαλιών

€

4,40

/ μ2

Κυτταρικό Ξεκιτρίνισμα Βαμβακερών Σαλονιών

€

10,70

/ θέση

Χτένισμα - Επαναφορά Πέλους Χαλιών

€

3,95

/ μ2

Μάζεμα και Τοποθέτηση Ταπήτων

Κατόπιν Συμφωνίας

Συσκευασία με χαρτόνι μαδρεν

€

0,85

/ τρέχον μέτρο

Γυάλισμα ίνας

€

9,25

/ μ2
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Επιδιορθώσεις
Clean ‘n’ Carry Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Η Clean ‘n’ Carry από την ίδρυσή της διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα επισκευής χειροποίητων χαλιών, προσφέροντας υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης χειροποίητων χαλιών. Καλύπτοντας τις ανάγκες του πελατολογίου μας, επιδιορθώνουμε επίσης
χαλιά μηχανής και μοκέτες, αλλάζοντας κρόσσια, ρέλια. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες επισκευές και οι τιμές
χρέωσης.
Για οποιαδήποτε άλλη επιδιόρθωση επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.

Κρόσσι Χειρός με κόμπο

€

100,00 / τρέχον μέτρο

Κρόσσι Χειρός απλό

€

80,00

/ τρέχον μέτρο

Κρόσσι τύπου Χειρός (γαζωτό) με κόμπο

€

25,00

/ τρέχον μέτρο

Κρόσσι τύπου Χειρός (γαζωτό) απλό

€

21,00

/ τρέχον μέτρο

Μαντάρισμα - Γέμισμα

Κατόπιν Συμφωνίας

Ούγια Χειρός με φυτίλι

€

25,50

/ τρέχον μέτρο

Κομποδέσιμο Χειροποίητων Κροσσιών

€

20,50

/ τρέχον μέτρο

Κιλίμι τελείωμα σε Χειροποίητο

€

44,00

/ τρέχον μέτρο

Επαναφορά Χρωμάτων

Κατόπιν Συμφωνίας

Ραφή Δερματίνης στην ούγια

€

16,90

/ τρέχον μέτρο

Κούρεμα - Peeling

€

17,70

/ μ2

Τέντωμα Ίσιωμα στημόνια

Κατόπιν Συμφωνίας

Κρόσσι Μηχανής Απλό

€

8,90

/ τρέχον μέτρο

Κρόσσι Μηχανής Απλό Μπεζ

€

9,90

/ τρέχον μέτρο

Κρόσσι Μηχανής Κοφτό

€

10,80

/ τρέχον μέτρο

Κρόσσι Μηχανής Κοφτό Μπεζ

€

11,20

/ τρέχον μέτρο

Ρέλι Μηχανής Nylon

€

4,20

/ τρέχον μέτρο

Ρέλι Μηχανής Μάλλινο

€

4,50

/ τρέχον μέτρο

Κόψιμο Μοκέτας

€

0,40

/ τρέχον μέτρο

Κολλάρισμα Ενισχυτικό (latex)

€

5,50

/ μ2

Κολλάρισμα Hand tufted

€

14,50

/ μ2

Πλαστικοποίηση *

€

22,00

/ μ2

* Κολλάρισμα Hand tufted με αντικατάσταση υποστρώματος και αντικατάσταση ταινιών περιμετρικά
Τοπική Βαφή Λεκέδων

Κατόπιν Συμφωνίας

Θερμοκόλληση

€

9,00

/ τρέχον μέτρο

Βάψιμο Φλοκάτης

€

21,50

/ κιλό

Ράψιμο τρέσας ή μπορντούρας

Κατόπιν Δειγματισμού
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Ενοικιάσεις
- Διάδρομοι
Γάμου | Τιμοκατάλογος
Clean ‘n’ Carry
Ταπητοκαθαριστήριο
Η Clean ‘n’ Carry ηγέτιδα δύναμη του
χώρου, διαθέτει προς ενοικίαση
χειροποίητα χαλιά, χαλιά μηχανής,
διαδρόμους για γάμους,
εγκαίνεια, καλλιστεία, υποδοχή
επισήμων, θεατρικές παραστάσεις,
φωτογραφήσεις κλπ, μοκέτες και
τσόχες για εκθέσεις, περίπτερα,
προστασία παρκέ, πάρτυ κ.ά.
και διαχωριστικά κολωνάκια για οριοθέτηση

ή διακόσμηση χώρου εκδήλωσης.
Ενδεικτικά παρακάτω ενημερώνεστε
για τον τιμοκατάλογο ενοικιάσεων.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές, καθώς
η κοστολόγηση καθορίζεται από
διάφορες παραμέτρους όπως η ποσότητα,
τα μεταφορικά, η τοποθέτηση, η εκάστοτε
διαθεσιμότητα κ.ά.
Τα ετοιμοπαράδοτα διαθέσιμα κομμάτια
έχουν πλάτος 1μ - 1,60μ - 2μ.
Σε κάθε περίπτωση
επικοινωνήστε μαζί μας
για την επιθυμητή

DWL1001 Διάδρομος Premium Λευκός Βελούδινος

€

8,90 / μ2

διάσταση.

DWL1003 Διάδρομος lux Άσπρος

€

6,30 / μ2

DWL1002 Διάδρομος lux Ιβουάρ

€

5,00 / μ2

€

4,00 / μ2

DWL1005 Διάδρομος Κρεμ action back 2μ

€

4,50 / μ2

DWL2001 Διάδρομος lux Μπορντώ

€

5,50 / μ2

DWL2003 Χαλί lux Κόκκινο Oscar

€

5,50 / μ2

DWL3001 Διάδρομος lux Ρόζ

€

5,90 / μ2

Διάδρομος οικονομικός Κρεμ 12,50*1,00
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Ενοικιάσεις
- Διάδρομοι
Γάμου | Τιμοκατάλογος
Clean ‘n’ Carry
Ταπητοκαθαριστήριο

DWL5001 Διάδρομος οικονομικός Μπλε

€

4,00

/ μ2

DWL6001 Διάδρομος lux Μαύρος Waffle

€

6,00

/ μ2

Η Clean ‘n’ Carry

SC1212

Χαλιά Μηχανής

€

από 4,50 / μ2

διαθέτει προς

SC7777

Χαλιά Χειροποίητα

€

από 7,90 / μ2

πώληση σε

Μοκέτα τετράγωνο κομμάτι (διάφορα μ2)

€

6,00

/ μ2

επαγγελματίες,

Διάδρομος Premium Κόκκινος Βελούδινος

€

6,90

/ μ2

€

7,70

/ μ2

€

100,00

/ μ2

€

Από 2,15

/ μ2

καινούργιους

DWL7001 Μοκέτα Sizal - κοκοφοίνικας
Εκτύπωση ευχής ή ονομάτων σε μοκέτα

αλλά και

ή Μουσαμά

μεταχειρισμένους

Ενισχυμένη Τσόχα με υπόστρωμα Waffle

διαδρόμους

DWL7002 Μοκέτα Γκαζόν συνθετικό

€

από 2,90 / μ2

σε πολύ

NW1222

Τσόχα με προστατευτική ζελατίνη

€

από 2,50 / μ2

ανταγωνιστικές

NW1201

Τσόχα 2μ διάφορα χρώματα

€

από 1,50 / μ2

τιμές.

DWL8001 Διάδρομος με καρδιές (λευκό-κόκκινο)

€

από 8,00 / μ2

DWL8001 Διάδρομος “Να Ζήσετε”

€

από 9,30 / μ2

SC5656

Κατόπιν Συμφωνίας

Sizal, Bamboo, Κοκοφοίνικας
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Ενοικιάσεις
- Διαχωριστικά
Κολωνάκια
Clean ‘n’ Carry
Ταπητοκαθαριστήριο
| Τιμοκατάλογος
GO8228

Διαχωριστικά κολωνάκια πολυτελείας

30,00

€

σετ 2 τεμαχίων

(Διαθέσιμα χρυσά και ασημένια lux με κορδόνι σχοινιού ή βελούδινο κόκκινο, λευκό, μαύρο)
INX9789

Διαχωριστικά κολωνάκια inox
με ιμάντα 2μ

8,00

€

ανά τεμάχιο

(Διαθέσιμα με κόκκινο, γαλάζιο και μαύρο ιμάντα)
INX7343

Διαχωριστικά κολωνάκια μαύρα
ματ με ιμάντα 2μ

€

Τοποθέτηση, Αποξήλωση

7,00

ανά τεμάχιο με μαύρο ιμάντα
Κατόπιν Συμφωνίας

«Όλα τα είδη μας διατίθενται προς
πώληση μεταχειρισμένα αλλά και
καινούργια.

Η Clean 'n' Carry διαθέτει τα καινούργια
κολωνάκια συναρμολογημένα έτοιμα για χρήση,
εναλλακτικά διατίθενται σε κούτες προς
συναρμολόγηση με έκπτωση 15%.
Προκειμένου για οικονομική προσφορά
επικοινωνήστε μαζί μας.»
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Ενοικιάσεις
- Πινακίδες
- Πίστα |Χορού
- Πλαστικά Δάπεδα
Clean ‘n’ Carry
Ταπητοκαθαριστήριο
Τιμοκατάλογος
INX4554
STD-Α1
STD-Α2

Πινακίδα ανακοινώσεων inox Α4, οριζόντια ή κάθετη
Επιδαπέδια πινακίδα 2 όψεων, για ανακοινώσεις και διαφημιστικές
προβολές Α1
Επιδαπέδια πινακίδα 2 όψεων, για ανακοινώσεις και διαφημιστικές
προβολές Α2
Πίστα χορού

PVC1103 Πλαστικό δάπεδο PVC

€

4,50

/ τεμάχιο

€

29,00

/ τεμάχιο

€

19,00

/ τεμάχιο

€

από 60,00 / μ2

€

από 3,25 / μ2
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Πωλήσεις
Clean ‘n’ Carry Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
Στην εταιρεία μας, θα βρείτε συλλογή με
χειροποίητα χαλιά, μηχανοποίητα εισαγωγής
και μοκέτες.

Δείτε τα εδώ
Μην χάνετε τον χρόνο σας,
συνεργάτης μας, έρχεται στον χώρο
σας και δειγματίζει,
μετράει και σας προτείνει αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.
Μεγάλη συλλογή από μεταχειρισμένα χαλιά σε
εκπληκτικές τιμές.

Δείτε τα εδώ

Εκτύπωση Τάπητα Εισόδου

Ποδόμακτρα εισόδου spaggeti
με λογότυπο

€

από 85

Πάνινες θήκες χαλιών

€

15

/ μ2
/ τρέχον μέτρο
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επιστροφή στα περιεχόμενα →

Clean ‘n’ Carry Ταπητοκαθαριστήριο | Τιμοκατάλογος
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