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Ενοικιάσεις - Διάδρομοι Γάμου 

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  

διάσταση. 

DWL1001  Διάδρομος Premium Λευκός Βελούδινος € 8,90 / μ2 

DWL1003  Διάδρομος lux Άσπρος € 6,30 / μ2 

DWL1002 Διάδρομος lux Ιβουάρ € 5,00 / μ2 

 Διάδρομος οικονομικός Κρεμ 12,50*1,00 € 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 
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Ενοικιάσεις - Διάδρομοι Γάμου 

DWL5001 Διάδρομος οικονομικός Μπλε  € 4,00 / μ2 

DWL6001 Διάδρομος lux Μαύρος  Waffle € 6,00 / μ2 

SC1212 Χαλιά Μηχανής € από 4,50 / μ2 

SC7777 Χαλιά Χειροποίητα € από 7,90 / μ2 

 Μοκέτα τετράγωνο κομμάτι (διάφορα μ2) € 6,00 / μ2 

 Διάδρομος Premium Κόκκινος Βελούδινος € 6,90 / μ2 

DWL7001  Μοκέτα Sizal - κοκοφοίνικας € 7,70 / μ2 

 
Εκτύπωση ευχής ή ονομάτων σε μοκέτα  

ή Μουσαμά 
€ 100,00 / μ2 

 Ενισχυμένη Τσόχα με υπόστρωμα Waffle € Από 2,15 / μ2 

DWL7002 Μοκέτα Γκαζόν συνθετικό € από 2,90 / μ2 

NW1222 Τσόχα με προστατευτική ζελατίνη € από 2,50 / μ2 

NW1201 Τσόχα 2μ διάφορα χρώματα € από 1,50 / μ2 

DWL8001 Διάδρομος με καρδιές (λευκό-κόκκινο) € από 8,00 / μ2 

DWL8001  Διάδρομος “Να Ζήσετε” € από 9,30 / μ2 

SC5656 Sizal, Bamboo, Κοκοφοίνικας Κατόπιν Συμφωνίας 

Η Clean ‘n’ Carry  

διαθέτει προς  

πώληση σε  

επαγγελματίες,  

καινούργιους  

αλλά και  

μεταχειρισμένους  

διαδρόμους  

σε πολύ  

ανταγωνιστικές  

τιμές. 
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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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