Γηαηί πξέπεη λα Ιαζαξίδνπκε θαη λα πληεξνύκε ηελ θακηλάδα ηνπ ηδαθηνύ.
Αγαπεηέ θαηαλαισηή,
Η θακηλάδα ηνπ ηδαθηνύ ρξεηάδεηαη ζπρλή θξνληίδα θαη ηαθηηθό θαζάξηζκα, δηόηη:
Κάζε θνξά πνπ αλάβεηε ην ηδάθη, ν θαπλόο ηωλ μύιωλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ηνηρώκαηα ζην ζόιν ηνπ θαη ζηελ
θακηλάδα, θαη δεκηνπξγεί απνζέζεηο , νη νπνίεο:
1. Ληθξαίλνπλ ηελ δηαηνκή ηεο θακηλάδαο θαη εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε ξνή ηνπ θαπλνύ.
Έηζη ην ηδάθη αξρίδεη λα κελ ηξαβάεη όπσο πξηλ, λα κπξίδεη θαη θάπνηεο θνξέο λα θαπλίδεη.
2. Λεηαηξέπνληαη ζε πίζζα θνιιεκέλε ζηα ηνηρώκαηα ηεο θακηλάδαο.
Η πίζζα είλαη πνιύ εύθιεθην πιηθό θαη όινη καο γλσξίδνπκε όηη είλαη ε αηηία ηεο θσηηάο ζηηο θακηλάδεο.
Λε ηνλ θαζαξηζκό απνκαθξύλνληαη κόλν νη ραιαξέο απνζέζεηο θαη βειηηώλεηαη ην ηξάβεγκα ηεο θακηλάδαο.
Η πίζζα όκωο δελ απνκαθξύλεηαη, παξακέλεη θαη πεξηκέλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα αξπάμεη θσηηά.
Η θσηηά ζηελ θακηλάδα πξνθαιεί θζνξέο, κηθξέο ή κεγάιεο, ζηα πιηθά ηεο θαη θακηά θνξά ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηεο,
δίρσο λα απνθιείεηαη ην ελδερόκελν επέθηαζεο ηεο θσηηάο ηξηγύξσ αθόκε θαη κέζα ζην ζπίηη.
Λόλν κε ηε ζπρλή ρξήζε Οξπθηώλ Ιαηαιπηώλ, κπνξνύκε λα απνκαθξύλνπκε ηελ πίζζα.
Ιακηλάδα ρωξίο πίζζα, δελ θηλδπλεύεη λα πάξεη θωηηά !

 Ση θάλνπλ νη "Οξπθηνί Ιαηαιύηεο":
1.
2.

Φνπζθώλνπλ ηελ πίζζα ζηαδηαθά ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα απνκαθξύλεηαη εύθνια κε ηνλ θαζαξηζκό.
Εκπνδίδνπλ ηαπηόρξνλα ην ζρεκαηηζκό λέαο πίζζαο ζηελ θακηλάδα.

 Ο ηαθηηθόο θαζαξηζκόο ηεο θακηλάδαο από επαγγεικαηία θαπλνδνρνθαζαξηζηή, απνκαθξύλεη όιε ηελ ζαζξή θαη
θνπζθωκέλε πίζζα, αθόκε θαη από ηα θξπθά θαη δπζθνινπξόζηηα ζεκεία.
Γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζή ζαο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο: www.camino-service.gr
Σν νινθιεξωκέλν ζύζηεκα δηαξθνύο θξνληίδαο θαη θαζαξηζκνύ ηωλ θακηλάδωλ

”Camino Service”

Φξνληίδεη:
Να ζαο πξνκεζεύεη κε ηνπο θαηάιιεινπο ΟΡΥΚΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ζηαδηαθή
απνκάθξπλζε ηεο πίζζαο .
Να θαζαξίδεη ηελ θακηλάδα θαη ην ζόιν ηνπ ηδαθηνύ κε ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή ώζηε θαη ν ππόινηπνο ρώξνο ζαο
λα παξακέλεη απίζηεπηα θαζαξόο.
Να πξνγξακκαηίδεη καδί ζαο ην πόηε ζα γίλνπλ όια όζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηαξθή θξνληίδα ηεο θακηλάδαο ζαο.
(θαζαξηζκόο θακηλάδαο θαη ρξήζε Οξπθηώλ Καηαιπηώλ).
Να ζαο δίλεη άκεζα θαη κε ζπλέπεηα ηηο πην ζσζηέο θαη πξαθηηθέο ιύζεηο ζε ηπρόλ πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ηεο
θακηλάδαο ζαο, νπνηεδήπνηε απηό αλαθύςεη.
ΕΠΘΙΟΘΜΩΜΗΣΕ ΕΓΙΑΘΡΑ ΛΑΖΘ ΛΑ ΓΘΑ ΣΟΜ ΙΑΘΑΡΘΛΟ & ΣΗΜ ΦΡΟΜΣΘΔΑ ΣΗ ΙΑΛΘΜΑΔΑ Α !!!
Ο Υπεύζπλνο ζπλεξγάηεο καο πνπ ζα ζαο επηζθεθζεί θαη ζα θαζαξίζεη ηελ θακηλάδα ζαο ζα ζαο δώζεη
ρωξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζή ζαο θαη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα Οξπθηώλ Καηαιπηώλ.
(Σε ζπζθεπαζία επαξθή γηα νιόθιεξε ηε ζεδόλ).
Σηκνθαηάινγνο 2011:

Καζαξηζκόο θακηλάδαο & ζόινπ ηδαθηνύ: Σηκή γλωξηκίαο 90€.
Η ηηκή πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκό θαη ηνπο Οξπθηνύο Ιαηαιύηεο
Εηδηθέο πεξηπηώζεηο (θαηαζθεπαζηηθά ιάζε θακηλάδαο ), πνπ απαηηνύλ αλέβαζκα ζηε ζθεπή
θαη δεύηεξν άηνκν, έρνπλ επηβάξπλζε θαηόπηλ ζπκθσλίαο.
Γηα απνζηάζεηο κεγαιύηεξεο ησλ 20 ρικ. ε ηηκή πξνζαπμάλεηαη θαηόπηλ ζπκθσλίαο.

Τπεύζπλνο ζπλεξγάηεο ηεο πεξηνρήο ζαο:

θ ν ο . ΣΑΘΜΟΠΟΤΚΟ ΑΓΓΕΚΟ

Δ/ζε έδξαο: ΙΘΑΣΟ Μ.ΙΟΡΘΜΘΘΑ

ηει.: 6942 846414

Εάλ κείλεηε επραξηζηεκέλνη ζπζηήζηε καο θαη ζηνπο θίινπο ζαο.
Εάλ έρεηε θάπνην παξάπνλν, επηθνηλωλήζηε καδί καο.
Σειέθωλν Παξαπόλωλ Πειαηώλ: 23920 24440 & 6945 331234

"Camino Service”
Η πην νινθιεξωκέλε πξόηαζε δηαξθνύο θξνληίδαο
θαη θαζαξηζκνύ θακηλάδωλ

