Η πρωτοποριακή μέθοδος καθαρισμού

με απιονισμένο νερό
έχει έναν ειδικό την C.I.S.

De-ionized

Cleaning Solutions
Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και συντήρηση:
Υάλινων επιφανειών σε οποιοδήποτε ύψος
(κτίρια, καταστήματα, οικίες).
Εταλμπόν
(μεταλλικές και αλουμινένιες επιφάνειες κάθε είδους).
Ορθομαρμαρώσεις και γρανίτες.
Πινακίδες και ταμπέλες.
Τέντες (καταστημάτων, οικιών, περιπτέρων κλπ.).
Αφαλάτωση σκαφών και ιστίων

Οικονομικά
ΤΗΛ.: 210 6990943
FAX: 210 6990943
KIN.: 6947722820
email: info@cisolutions.gr
www.cisolutions.gr
Ζαλίκη 8 & Βαρίκα, Ν. Φιλοθέη, Αθήνα 11524

& αποτελεσματικά!

Εμπιστευτείτε μας! Εμείς μπορούμε!
Καλέστε τους ειδικούς, για μια δωρεάν
παρουσίαση και εκτίμηση του χώρου σας.

Γιατί χρησιμοποιούμε
απιονισμένο νερό;

Η καινοτόμος τεχνολογία συστημάτων απιονισμένου νερού
που χρησιμοποιούμε εξασφαλίζει:
• Άψογα και εγγυημένα αποτελέσματα.
• Οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση απ’ όλες τις άλλες μεθόδους.
• Πρόσβαση σε σημεία που οι υπόλοιποι αδυνατούν να προσεγγίσουν.
• Φιλική και οικολογική περιποίηση των επιφανειών (χωρίς χρήση χημικών ή
απορρυπαντικών).
• Καθαριότητα που διαρκεί περισσότερο.
• Από την ασφάλεια του εδάφους.
• Πιο γρήγορα από κάθε άλλη μέθοδο.
Σύστημα Καθαρισμού εξωτερικών χώρων

Πρόκειται για 100% αγνό, καθαρό, εργαστηριακού βαθμού νερό.
Εδώ το συνηθισμένο νερό μεταμορφώνεται
στο πιο αγνό και καθαρό του κόσμου. Το νερό
αυτό είναι ελεύθερο από κάθε είδους άλατα,
μέταλλα, μικροσωματίδια, ιχνοστοιχεία, ηλεκτρολύτες κ.α.
Η απαλλαγή όλων των παραπάνω στοιχείων
προσδίδουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες
στο νερό όπως:
• Δεν αφήνει θαμπάδες, λεκέδες ή στίγματα.
• Έχει εξαιρετικά ισχυρές καθαριστικές ιδιότητες και συγχρόνως είναι απόλυτα φιλικό
προς όλες τις επιφάνειες.
• Μαγνητίζει και εξουδετερώνει τη βρωμιά
καθώς το νερό αγωνίζεται να επανέλθει στη
φυσική του κατάσταση.
• Η καθαριότητα κρατάει περισσότερο καθώς
ελλατώνει το στατικό ηλεκτρισμό στο ελάχιστο.

Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε
εξασφαλίζει τον καθαρισμό σε υαλοπίνακες, εταλμπόν, ταμπέλες, πινακίδες, ορθομαρμαρώσεις, γρανίτες και τέντες. Οικονομικά και αποτελεσματικά, με
τη πιο ασφαλή, φιλική και οικολογική μέθοδο στην
Ελλάδα.
Σύστημα Καθαρισμού υαλοπινάκων
εσωτερικών χώρων
Το καινοτόμο και πατενταρισμένο σύστημά μας μπορεί
να καθαρίσει τις βιτρίνες σας εσωτερικά σε οποιοδήποτε
ύψος χωρίς να πέφτουν νερά ή να χρειάζεται να ξεστηθεί
η βιτρίνα σας.
Τέλος η εταιρία μας είναι σε θέση
να σας προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού
και στον τομέα της ναυτιλίας όπως:
• Τον καθαρισμό του σκάφους σας και την απαλλαγή του
εξωτερικά από τα άλατα (απόλυτη αφαλάτωση, χωρίς χημικά ή απορρυπαντικά).
• Τον καθαρισμό των πανιών σας, χωρίς χημικά ή απορρυπαντικά και χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν από τον ιστό.

