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Από το 1949 …
«Καθαρίζουµε»
για εσάς!
Το 1949, ξεκινώντας δυναµικά
στον κλάδο του υπεύθυνου
καθαρισµού ταπήτων, ο Χρήστος
Βασδάρης ίδρυσε ένα από τα
παλαιότερα ταπητοκαθαριστήρια
της Αθήνας στο Κουκάκι.
Με την πάροδο του χρόνου
δηµιουργήθηκαν οι ανάγκες για
επέκταση των εγκαταστάσεών
µας, και έτσι το 1977 η εταιρεία
µας µεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις 3.400 τ.µ στο
Κορωπί Αττικής.
Το 1990 ο κ. Γρηγόρης
Βασδάρης επέκτεινε δυναµικά το
φάσµα των δραστηριοτήτων της
εταιρείας µας στους κλάδους της
τοποθέτησης µοκέτας - τσόχας
σε όλα τα εκθεσιακά κέντρα της
Ελλάδας.
Από το 1996 η εταιρεία µας
αναλαµβάνει τον υπεύθυνο, επί
τόπου, καθαρισµό επίπλων
(καναπέδες, καθίσµατα, πολυθρόνες, καρέκλες, στρώµατα
κλπ.), µε την εγγύηση του
έµπειρου προσωπικού µας και
των τελευταίας γενιάς οικολογικών επαγγελµατικών καθαριστικών που χρησιµοποιούνται.
Σήµερα, η επιχείρησή µας
συνεχίζει για τρίτη γενιά την
παράδοση στον χώρο του
υπεύθυνου καθαρισµού χαλιών,
µε το ίδιο µεράκι για σωστή και
υπεύθυνη παροχή οικιακών και
επαγγελµατικών υπηρεσιών
καθαριότητας!
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Στη δύσκολη οικονοµική και υγειονοµική συγκυρία που ζει η ανθρωπότητα, η
Εταιρεία µας, µετά από εβδοµήντα και πλέον έτη λειτουργίας, ανταπεξέρχεται στις
απαιτήσεις, παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης
και απαλλεργοποίησης σε χαλιά παντός είδους, αλλά και σε στρώµατα, καναπέδες,
πολυθρόνες, µαξιλάρια, κουβέρτες - παπλώµατα και οποιαδήποτε άλλη υφάνσιµη
επιφάνεια.
Τα «όπλα» µας είναι ισχυρά και αναµφισβήτητα:
1. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3400 τ.µ.
2. Έµπειρο και διαρκώς εκπαιδευόµενο υπαλληλικό προσωπικό
3. Πιστοποιηµένος και σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός.
Γιατί διαφέρουµε από τον ανταγωνισµό:
1. Παρέχουµε Υπηρεσίες υγρού καθαρισµού (όπου απαιτείται) µε χρήση
άφθονου νερού µέσω ιδιόκτητης γεώτρησης, και όχι ανακυκλώµενου, το
οποίο είναι ακάθαρτο και δύσοσµο
2. Παρέχουµε Υπηρεσίες στεγνού ή ξηρού καθαρισµού (όπου απαιτείται) µε
επαγγελµατικά οικολογικά καθαριστικά και δεν «ξεσκονίζουµε» ή
ψεκάζουµε» τα χαλιά σας
3. Προσφέρουµε στους πελάτες µας τιµές ανταγωνιστικές, αλλά και πλήρως
εναρµονισµένες µε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών µας.
Τη σηµερινή εποχή ο κλάδος µας έχει δυστυχώς «κατακλυστεί» από δήθεν
επαγγελµατίες, οι οποίοι παρέχουν κακή ποιότητα υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να
ζηµιώνεται το κύρος και η φήµη όλων των ταπητοκαθαριστών. Η Εταιρεία µας, µε
την πολύχρονη πείρα της, ΕΓΓΥΑΤΑΙ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την
τόσο πολύτιµη καθαρότητα των χαλιών σας!
Χρήστος Βασδάρης
Γενικός Διευθυντής
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