
 
 

 

 

Επενδύσεις στην συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας με ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’ 
 

Αξιοποιώντας την Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή της Ολοκληρωμένης Υποστήριξης των Διαχειριστικών 

Λύσεων του  Greenest,  ως εργαλείο αναβάθμισης των υπηρεσιών σας, επιτυγχάνεται το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην 

αγορά ,με την  Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες σας. 
 

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές στα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών 

Χώρων ,  δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. 
 

Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, έχοντας την εμπειρία τω 35 χρόνων με ‘’βαθειά 

γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα 

των εφαρμογών ,  ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι , ώστε να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη 

ασφάλεια  οι προκλήσεις  των ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’  με την καλύτερη δυνατή απόδοση  των εφαρμογών, βάση της οποίας 

νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις). 
 

Με επικέντρωση στην ασφάλεια & πρόληψη για την δημόσια υγεία, μετά από κάθε εφαρμογή απεντόμωσης π.χ. για Κατσαρίδες  σε χώρο 

με αποθήκευση τροφίμων , οπού έκτος του ότι είναι έντομα υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία,  πρέπει να επαλειφθούν και 

τα αιωρούμενα μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ τους, γιατί  μπορούν  να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας. Το ίδιο επιβάλετε να γίνει και 

μετά από  κάθε άμεση & στοχευμένη επέμβαση μυοκτονίας, για τα αιωρούμενα μικροσκοπικά ‘’τριχίδια’’ τους, όπου μετά την 

εφαρμογή  του εξονυχιστικού καθαρισμού εφαρμόζεται η  ‘‘Περιβαλλοντολογική Bio-Εξυγίανση  κατ’ όγκο’’. 
 

Η Bio -απολύμανση ανά όγκο Bio–Disinfection σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να ολοκληρωθεί  με την  αξιόπιστη χρήση 

του όζοντος (O 3) ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ , ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ), χωρίς τη χρήση 

χημικών, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον. 
 

 Η ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’  έχει εφαρμογές  στον έλεγχο παρασίτων , (Η χρήση αερίου του όζοντος για τον έλεγχο των εντόμων και 

των μικροοργανισμών στα αποθηκευμένα προϊόντα Χρήστος Γ. Αθανασίου) , για την μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ. 

.Επιπλέων δε δημιουργεί ένα περιβάλλον αφιλόξενο για τους μικρούς ανεπιθύμητους ζωικούς εχθρούς, δρώντας παράλληλα και  ως  

’’Ανασταλτικός  παράγοντας στην ανάπτυξη τους ‘’ κλπ    

Σχετικά Video 
 

 Healthway-‘‘ Περιβαλλοντολογική  Bio – εξυγίανση ανά όγκο’’  

 ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ 

Σχετικά Άρθρα 

1. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . 

2. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχειριστικών Λύσεων και στις Επιστημονικές Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής 

Σημασίας 

3. Η Αναγκαιότητα των Υπηρεσιών με Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές. 

4. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!! 

5. Ξενοδοχεία: Άμεσες λύσεις για περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία. 

6. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση; 

7. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!! 

8. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων. 

9. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων; 

10. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης. 

11. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο 

τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr     

            Με εκτίμηση  
 

 

             Ιωάννης Βγενής  

             Cleaning Advisor 

              KlinTec  Παπανικολή 17  12242 Αιγάλεω  Αττική  τηλ: 2104829839, 6932245887. mail : info@klintec.gr  
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http://greenservices.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-bug-bugs/
https://www.youtube.com/watch?v=F6cOAHvbYeA
https://www.youtube.com/watch?v=3cpVAR3uL6s
http://www.greenandcleanhotels.gr/%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc/
http://hygienichome.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9/
http://hygienichome.gr/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9/
http://hygienichome.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b7%cf%82/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%b5%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
http://www.greenandcleanhotels.gr/bio-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-bio-%ce%b5%ce%be%cf%85%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7-bio-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b9/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%b6%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%ce%ac%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%86%ce%ad%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
mailto:vgenis@otenet.gr
mailto:info@klintec.gr

