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 Καθαρισμός Χαλιών – Ανάλυση Υπηρεσίας 

► Στην συνέχεια θα παραθέσουμε βήμα - βήμα τη διαδικασία παραλαβής, καθαρισμού, φύλαξης και επιστροφής των χαλιών 

στο σπίτι σας, προκειμένου να τα χαρείτε εσείς και η οικογένειά σας, πεντακάθαρα και ασφαλή απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

μικροοργανισμούς 

 

► Καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσετε και αφού 

δωθεί η παραγγελία σας, θα κλείσουμε ραντεβού παραλαβής των χαλιών σας.  

 

► Την προηγούμενη του καθορισμένου ραντεβού θα ενημερωθείτε με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο, για την ακριβή ώρα 

άφιξης του συνεργείου μας. Συνήθως τα προς παραλαβή είδη είναι μαζεμένα, αν όμως θέλετε, μπορούμε να κάνουμε  

εμείς “το σήκωμα των χαλιών”, αρκεί να μας έχετε ενημερώσει κατά το κλείσιμο της παραγγελίας. 

 

► Ο υπεύθυνος του συνεργείου θα εκδώσει δελτίο παραλαβής  

Αποδεικτικό Μεταφοράς Παραλαβής, θα αναγράψει όλα τα  

είδη που θα δώσετε προς καθαρισμό αναλυτικά, θα σας  

ενημερώσει σχετικά με αυτά, ποιότητα, τύπος, εμφανείς φθορές και 

θα τα κωδικοποιήσει. 

 

► Αφού μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις μας, πρωτίστως  

γίνεται η διαλογή. Ουσιαστικά δηλαδή επιλέγεται η ενδεδειγμένη  

για το συγκεκριμένο χαλί μέθοδος καθαρισμού και καταγράφεται η κατάσταση του χαλιού προς ενημέρωσή σας  

για ενδεχόμενη πιθανή απαιτούμενη επιδιόρθωση. 

 

► Η επεξεργασία καθαρισμού ξεκινάει. Καταρχάς, αναρρόφηση ή τίναγμα, όπου αφαιρούνται όλοι οι στερεοί ρύποι  

(χώμα, σκόνη, πιθανά μικροαντικείμενα κλπ.) Ακολουθεί το ξελέκιασμα για τοπικούς έντονους λεκέδες και  

πολυχρησιμοποιημένες περιοχές του τάπητα.  

 

► Όπου υπάρχουν κρόσσια γίνεται καθαρισμός και λεύκανση.  

 

► Ξεκινάει το βαθύ οικολογικό πλύσιμο, σε δύο στάδια. Αρχικά το χαλί πλένεται χειροποίητα σε πίστα, υπό την επίβλεψη  

τεχνίτη και εν συνεχεία σε αυτόματο πλυντήριο ολοκληρώνεται η διαδικασία πλυσίματος και ξεβγάλματος.  

Στην έξοδο του πλυντηρίου, με πιστοποιημένα οικολογικά υλικά γίνεται εξουδετέρωση των καταλοίπων, απολύμανση  

και απόσμηση. 

 

► Το χαλί οδηγείται σε φυγοκεντρικό στυπτήριο, όπου αποβάλλει έως και το 90% του νερού, προκειμένου να απλωθεί  

χωρίς φόβο για ξεχειλώματα, κιτρινίλλες, ξεβάμματα κλπ. Στον ειδικό χώρο στεγνώματος παραμένει έως ότου οι ενδείξεις  

στο υγρασιόμετρο επιτρέψουν να προχωρήσουμε στον τελικό έλεγχο πριν την συσκευασία. 
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 Καθαρισμός Χαλιών – Ανάλυση Υπηρεσίας 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, εάν έχετε ζητήσει φύλαξη, το χαλί σας αποθηκεύεται στις ασφαλισμένες και  

φυλασσόμενες όλο το 24ωρο αποθήκες μας, απογράφεται και θα σας επιστραφεί μόλις το ζητήσετε. Εάν δε γίνει 

φύλαξη, ενημερώνεστε με SMS για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του και καθορίζουμε ραντεβού για την  

παράδοσή του. 

 

**Εάν το χαλί σας ανήκει στην ειδική κατηγορία των χαλιών που δεν επιτρέπεται να πλυθούν με νερό,  

οι τεχνικοί μας επιλέγουν την κατάλληλη για το συγκεκριμένο χαλί μέθοδο καθαρισμού (στεγνό καθάρισμα,  

bonnet, ξηρός καθαρισμός, shampoo, micro-splitting κλπ). Η υπόλοιπη διαδικασία επεξεργασίας ισχύει ως άνω. 

 

Ανάλυση παρεχομένων υπηρεσιών ανά κατηγορία καθαρισμού. 

Υπηρεσίες Πλύσιμο - Φύλαξη Συντήρηση Τίναγμα Στεγνό Καθάρισμα 

     

Παραλαβή Δωρεάν * * * * 
Μεταφορά * * * * 
Κωδικοποίηση * * * * 
Διαλογή * * * * 

Τίναγμα - Αναρρόφηση * * * * 

Ξελέκιασμα * *   * 
Λεύκανση Κροσσιών * *   * 
Οικολογικό Πλύσιμο *       
Στεγνό Καθάρισμα       * 
Ξέβγαλμα *       

Εξουδετέρωση Καταλοίπων * *   * 

Απόσμηση * * * * 
Απολύμανση *     * 
Αποστράγγιση *       
Στέγνωμα *     * 
Τελικός Έλεγχος * * * * 
Συσκευασία * * * * 
Απογραφή-Ασφάλιση * * * * 
Φύλαξη * * * * 
Παράδοση * * * * 
Επιδιόρθωση κατόπιν ζήτησης κατόπιν ζήτησης κατόπιν ζήτησης κατόπιν ζήτησης 

Έξτρα Υπηρεσίες κατόπιν ζήτησης κατόπιν ζήτησης κατόπιν ζήτησης κατόπιν ζήτησης 
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Καθαρισμός Ταπήτων 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος 

Χειροποίητο ( απλό ) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα Ελληνικά  

χειροποίητα χαλιά (ΕΟΜΜΕΧ, Ταπητουργείου κλπ),  

τα Μικρασιάτικα χειροποίητα χαλιά (Σπάρτα, Ουσάκ,  

Σιβαζ) και τα μοντέρνα χειροποίητα χαλιά (hand tufted, 

Ινδίας, Gabbeh). Χειροποίητο Κλασσικό 

 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα κλασσικά,  

ασιατικά, χειροποίητα χαλιά τύπου Tabriz,  

Bukhara, Ziegler, Nain, Ghom, Qashqai, Patch-

work, Hamadan, Patna, Sirjan.  

 
Σε όλα τα είδη της κατηγορίας μέσα στο πακέτο  

καθαρισμού προσφέρεται δωρεάν η αδιαβροχοποίηση 

και η συσκευασία μαδρέν του χαλιού. 

Καθαρισμός * - Φύλαξη  € 11,50 /μ2 

Καθαρισμός * - Επιστροφή  € 9,00 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 7,50 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 5,50 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 5,20 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή  € 3,20 /μ2 

Πλύσιμο - Φύλαξη  € 8,50 /μ2 

Πλύσιμο - Επιστροφή  € 7,00 /μ2 

Στεγνό / Ξηρό - Φύλαξη  € 8,50 /μ2 

Στεγνό / Ξηρό - Επιστροφή  € 7,10 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 5,50 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 4,10 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 3,70 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή  € 2,30 /μ2 

Χειροποίητο Μεταξωτό 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται, όλα τα χειροποίητα 

ολομέταξα χαλιά ή μεταξωτά σε βαμβακερό στημόνι 

(Banana Silk, Qoum, Kashmir, Bukhara silk, Patch silk), 

όπως και τα χαλιά αντίκες, Vintage, συλλεκτικά κ.α. 

 

Σε όλα τα είδη της κατηγορίας μέσα στο πακέτο καθαρισμού 

προσφέρεται δωρεάν το γυάλισμα, η αδιαβροχοποίηση  

και η συσκευασία μαδρέν του χαλιού. 

Καθαρισμός * - Φύλαξη  € 14,50 /μ2 

Καθαρισμός * - Επιστροφή  € 11,00 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 9,80 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 6,00 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 6,90 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή  € 4,10 /μ2 
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Καθαρισμός Ταπήτων 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος 

Χειροποίητο τύπου Shaggy 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τα μοντέρνα  

χειροποίητα χαλιά με πολύ πυκνό και χοντρό πέλος,  

κατασκευασμένα με μακρυές ίνες (σαν μακαρόνι) που 

προσομοιάζουν τις φλοκάτες. Κύρια χώρα προέλευσής 

τους είναι η Ινδία και κατασκευάζονται από φυσικά  

υλικά, όπως είναι το μαλλί, το μετάξι, το βαμβάκι  

και η βισκόζη. 

Πλύσιμο - Φύλαξη € 8,50 /μ2 

Πλύσιμο - Επιστροφή  € 7,50 /μ2 

Στεγνό / Ξηρό - Επιστροφή  € 8,00 /μ2 

Στεγνό / Ξηρό - Επιστροφή  € 7,10 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 6,00 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 5,00 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 4,00 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή € 3,00 /μ2 

Μηχανοποίητο Ολόμαλλο 

 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται, τα χαλιά όλων 

των γνωστών Ελληνικών εταιρειών κατασκευής 

(Ανατόλια, Βιοκαρπέτ, Μέκκα, Πέρσικα, Τέχεραν 

κλπ), εισαγωγής 100% wool, όπως και τα χαλιά  

πενιέ τύπου arabeska, roubayiat, orian κλπ. 

Πλύσιμο - Φύλαξη € 6,90 /μ2 

Πλύσιμο - Επιστροφή  € 5,90 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 4,40 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 3,40 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 3,20 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή € 2,00 /μ2 

Μοκέτα - Μηχανοποίητο Ακρυλικό 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται, όλα τα ακρυλικά χαλιά,  

μοντέρνα και κλασσικά heatset, PP, nylon, πολυαμίδιο κλπ,  

όπως και όλες οι μοκέτες οικολογικές, Berber, action back 

κλπ. 

Πλύσιμο - Φύλαξη € 6.20 /μ2 

Πλύσιμο - Επιστροφή  € 5.20 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 3,95 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 2,95 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 1,95 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή € 1,00 /μ2 
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Καθαρισμός Ταπήτων 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών ανά είδος 

Μοκέτα / Χαλί Μηχανής τύπου Shaggy 

 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι μοκέτες 

τύπου shaggy, όπως και τα βιομηχανοποιημένα  

χαλιά τύπου shaggy. 

Φλοκάτες – Κιλίμια 

 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται όλες  

οι φλοκάτες ολόμαλλες και μη, τα εισαγωγής 

φλοκωτά και τα κιλίμια μηχανής.  

Πλύσιμο - Φύλαξη € 5.00 /μ2 

Πλύσιμο - Επιστροφή € 4.00 /μ2 

* Προκειμένου για λευκές φλοκάτες χρεώνεται  

λεύκανση έξτρα € 0.75 

Πλύσιμο - Φύλαξη  € 6,90 /μ2 

Πλύσιμο - Επιστροφή  € 5,90 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη  € 5,20 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 4,20 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 3,60 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή € 2,30 /μ2 

Χαλί τύπου  

Sizal – Κοκοφοίνικας 
 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται  

οι τάπητες από φυσικές ίνες όπως  

κοκοφοίνικας (Cocos Nucifera), σιζάλ 

(Agave sisalana), μπαμπού (bamboo),  

φύκι, γιούτα με μορφή ψάθας,  

με υπόστρωμα φυσικού latex ή geotessile. 

Καθαρισμός (nature cleaning)  

- Φύλαξη 
€ 8,80 /μ2 

Καθαρισμός (nature cleaning)  

- Επιστροφή 
€ 7,80 /μ2 

Συντήρηση - Φύλαξη € 5,80 /μ2 

Συντήρηση - Επιστροφή  € 4,80 /μ2 

Τίναγμα - Φύλαξη  € 3,40 /μ2 

Τίναγμα - Επιστροφή  € 2,40 /μ2 
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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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