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Επί τόπου καθαρισμοί – Ανάλυση Υπηρεσίας - 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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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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