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Καθαρισμός Ταπήτων 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος 

Πρωτότυπα Χαλιά 

 

Περιλαμβάνει δερμάτινα και γούνινα Χαλιά,  

Sheep Skin - Προβιές, αζαλέες, λούτρινα  

και διακοσμητικά χαλιά ειδικών κατασκευών. 

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. 

Κλινοσκεπάσματα 
 

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 

Ειδικοί Καθαρισμοί 

* Επιστροφή 

* Καθαρισμός και Φύλαξη 

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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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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