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Οικολογικές τεχνολογίες αιχμής και
μεγάλη εμπειρία σε έργα καθαρισμών και απορρύπανσης 

 έχοντας αναλάβει μεγάλα έργα καθαρισμού και απορρύπανσης του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα, έχουμε αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 
εμπειρία ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

 εφαρμόζουμε τεχνολογίες αιχμής, οικολογικές και φιλικές στο περιβάλλον, που 
μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε να διασφαλίζουμε το μέγιστο δυνατό 
επίπεδο επιτυχίας σε δύσκολα έργα απορρύπανσης και καθαρισμών

 εφαρμόζοντας κατάλληλα υλικά πάνω στις επιφάνειες μπορούμε να δώσουμε 
8ετή εγγύηση Μακροχρόνιας Αντιρρυπαντικής Προστασίας, ότι θα διατηρηθεί 
δηλαδή η επιφάνεια καθαρή με ελάχιστη συντήρηση
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Αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα και με το 
χαμηλότερο κόστος

ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνολογίας αιχμής, μας επιτρέπει:

 να εκτελούμε μεγάλα και δύσκολα έργα με μεγάλη ταχύτητα, χρησιμοποιώντας 
μηχανήματα μεγάλης ισχύος και απορρυπαντικής ικανότητας 

 να μπορούμε να παράγουμε άριστες υπηρεσίες στο γρηγορότερο χρόνο και άρα 
με το μικρότερο κόστος

 να μπορούμε επίσης να κάνουμε ασφαλή προκοστολόγηση των έργων, αλλά και 
να τηρούμε τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης

να μπορούμε να προσφέρουμε 8ετή εγγύηση Μακροχρόνιας Αντιρρυπαντικής 
Προστασίας, ότι θα διατηρηθεί δηλαδή η επιφάνεια καθαρή με την ελάχιστη 
συντήρηση
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Τεχνολογία αιχμής 
και υλικά νανοτεχνολογίας

 τα συστήματα και μηχανήματα που διαθέτουμε στα έργα μας, είναι μεγάλης 
ισχύος, υψηλής τεχνολογίας έξυπνα συστήματα, που με κατάλληλο συνδυασμό 
της τεχνικής, των υλικών καθαρισμού, της πίεσης, της θερμοκρασίας, της ροής 
κτλ, μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα

 εφαρμόζουμε διάφορες τεχνικές (υδροβολή, αμμοβολή, συνδυασμός των δύο, 
ξηρός πάγος, κτλ), με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά διαφορετικές περιπτώσεις απορρύπανσης και καθαρισμού

 τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούμε είναι προϊόντα νανοτεχνολογίας με 
μεγάλη αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα είναι φιλικά στο περιβάλλον
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Αποτελεσματικός καθαρισμός 
σε κάθε είδους επιφάνεια

 Ο συνδυασμός των διαφορετικών τεχνικών, των παραμέτρων 
λειτουργίας (π.χ. θερμοκρασία, πίεση, ροή) και  των υλικών 
καθαρισμού, διασφαλίζει την βέλτιστη απορρύπανση και καθαρισμό 
αλλά και την μακροχρόνια προστασία κάθε είδους επιφάνειας:

– μπετόν
– σοβάς
– τούβλο
– μάρμαρα και γρανίτες
– πωρόλιθοι
– άσφαλτος
– μέταλλα
– ξύλο,
– πολυεστερικές και πλαστικές επιφάνειες κτλ
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Αποτελεσματικότητα έναντι σε κάθε είδους ρύπανση

 Ο κατάλληλος συνδυασμός τεχνικών, παραμέτρων (θερμοκρασία, 
πίεση, ροή)  και υλικών απορρύπανσης, μας επιτρέπει να 
αντιμετωπίζουμε κάθε είδους ρύπανση, ανεξάρτητα από την έκταση 
και έντασή της:

– αφίσες
– κόλλες
– χρώματα και graffiti
– λάδια
– καυσαέρια και κάπνα (αιθάλη)
– πετρελαιοειδή
– τσίχλες
– σκουριά
– φύκια, όστρακα, βρύα, κτλ
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8ετή Εγγύηση 
Μακροχρόνιας Αντιρρυπαντικής Προστασίας

Μετά τον αρχικό καθαρισμό των επιφανειών (τοίχων, δαπέδων, μετάλλων κτλ) 
από διάφορα είδη ρύπανσης (graffiti, χρώματα, αφίσες, καυσαέριο, λάδια κτλ), 
μπορούμε να εφαρμόσουμε επιστρώσεις με οικολογικά υλικά νανοτεχνολογίας, 
τα οποία προστατεύουν την επιφάνεια και εμποδίζουν στο μέλλον κάθε είδους 
ρύπανση να απορροφηθεί ή να κολλήσει  στο υλικό της επιφάνειας

 αποτρέπεται η αφισοκόλληση
 αποτρέπεται η απορρόφηση των χρωμάτων και των graffiti 
 αποτρέπεται η απορρόφηση λαδιών και πετρελαιοειδών
 αποτρέπεται η προσκόλληση καυσαερίου και σκόνης

Έτσι η διατήρηση της καθαρής επιφάνειας γίνεται εύκολη υπόθεση, με 
ταυτόχρονη μείωση των ετήσιων εξόδων συντήρησης και όλα αυτά μπορούμε 
να τα εγγυηθούμε με την 8ετή Εγγύηση Αντιρρυπαντικής Προστασίας 
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 Δήμος Αθηναίων

  

 Δήμος Παπάγου

 Δήμος Βάρης

Ενδεικτικά έργα μας
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Ενδεικτικά έργα μας

 Δημαρχείο Αθηνών 

 Πάντειο Παν/μιο
(Υπόγεια Διάβαση Συγγρού)
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Επικοινωνήστε μαζί μας

 Επικοινωνήστε μαζί μας για αυτοψία του έργου και υποβολή 
προσφοράς μας

e. clean@sts.gr 
τ. 210 2282212
f. 210 2025514
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