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 Οικολογικός Καθαρισμός Σαλονιού – Ανάλυση Υπηρεσίας 

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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 Οικολογικός Καθαρισμός Σαλονιού – 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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Ταπητοκαθαριστήριο – Τρόποι Πληρωμής 

 

 

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 

  Για ποσά άνω των 301 €  πληρωμή σε 5 άτοκες δόσεις 

Τράπεζα 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 
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