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Βιοκαθαρισμός στρωμάτων – Ανάλυση Υπηρεσίας - Τιμοκατάλογος 

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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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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