
Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται!!! 
 

Από την 13/09/1989 μαθαίνετε πάντα ‘’Αλήθειες’’ στην Ελλάδα για την Kirby.  
 

Με την Kirby Avalir 2: 

 Δεν ‘’πλένεις’’ χαλιά, άλλα μπορείς να καθαρίσεις τις ίνες με ήπιους 

επιφανειοδραστικούς παράγοντες και την λιγότερη υγρασία, ενώ συγχρόνως  τα 

απολυμαίνεις με Sera Απολυμαντικό. 

 Μπορείς να απορρυπάνεις ( σκουπίσεις) τα δάπεδα  και συγχρόνως  τα 

καθαρίζεις και τα απολυμαίνεις με Sera Απολυμαντικό και το multi surface 

shampoo system της Kirby Avalir 2. (Μπορεί να προσαρμοστεί συμπληρωματικά 

σε όλα τα μοντέλα μετά το G3 model  “Dawn of a New Generation.” ) 

 Δεν θα σας απαλλάξει ‘’μια και καλή’’ από τα ακάρεα, αυτά τα ‘’κομψά ζωάκια’’ , 

άλλα θα φροντίζετε να  απαλλάσσεστε  από τα επιβλαβή περιττώματα τους , σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Δεν κάνει ‘’βιολογικό καθαρισμό’’ άλλα είναι ένα απόλυτα σχεδιασμένο και 

πλήρες σύστημα φροντίδας, (Deep-Depollution) για πολλαπλές Bio* –εφαρμογές 

απορρύπανσης που συμπεριλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα 

των εσωτερικών χώρων. Ο πιο ενδελεχής τρόπος – διεξάγεται με περισσότερη 

λεπτομέρεια και επιμέλεια –από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’. 

( σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές για την Ενεργειακή ετικέτα της Νέας 

νομοθεσίας) 
 

Η σίγουρη επιλογή με brush rolls, ( 2-7επτά διαφορετικές βούρτσες ) για να καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη! 

( για μεταξωτά, χειροποίητα, χάλια μηχανής, άλλα και για τρίχες κατοικίδιων). 
 

Αν και η καθαριότητα δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή 

απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. 
 

Προάγοντας την καθαριότητα… …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής! 
 

Θα πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό από όλους μας, ότι μέθοδοι πλυσίματος , εξυγίανσης και απολύμανσης με 

οποιονδήποτε τρόπο , δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την καθαριότητα. 

 Μετά τις Bio* –εφαρμογές απορρύπανσης –καθαρισμού με το ίδιο πλήρες σύστημα φροντίδας Kirby Avalir 2 , 

διενεργείς ‘’Διάχυση υψηλής καθαρότητας’’ με το Sera Απολυμαντικό: Ένα ευρέως φάσματος -καθαριστικό και 

απολυμαντικό με βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο & ιοκτόνο δράση, για εφ αρμογές και έναντι των ιών με περίβλημα 

συμπεριλαμβανομένων και των κορωνοιών,  εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των 

τύπων ,2,3,4,(98/8EC) «Χρησιμοποιείστε το  με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες 

σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση» 

 Κατόπιν για πρόληψη, αντιμικροβιακή δράση με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, μπορεί να γίνει εφαρμογή  

της ‘’αόρατης προστατευτικής ασπίδας’’ με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., 

συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.   
 

BIOPROTECT™ RTU: Ασφαλές και για χρήση σε χειροποίητα χαλιά άλλα και σε ευαίσθητες ταπετσαρίες για μεγάλο 

χρονικό διάστημα 60 έως και 90 ημέρες , ανάλογα με την εφαρμογή, τη χρήση και το περιβάλλον. 
 

Δεν χρειάζεται να σπαταλάς χρόνο σε ραντεβού . Με τρία ‘’Κλικ ‘’από το κινητό σου δύνεται η ευκαιρία να μελετήσεις με 

άνεση σου, πως μπορείς να έχεις την διασφαλισμένη ποιότητα ενός υγιεινού χώρου. 
 

Τηλεφωνήστε στο 2104829839, 2108065247, 6932245887 ή στο email στο vgenis@otenet.gr, με πλήρη στοιχεία και θα 

έχετε την ενημέρωση σας  
 

Bio*: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio -περιβάλλον για μια ποιοτική 

διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους. 
 

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor  
 

Πηγή: http://klintec.gr/φροντίζω-να-ζω-ανθρώπινα/    
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