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Μένετε στη Θεσσαλονίκη και χρειάζεστε υπηρεσίες καθαρισμού για τον χώρο σας; Η
εταιρεία Διαφάνεια προσφέρει καθαρισμούς παντός τύπου για κάθε οικιακό και
επαγγελματικό χώρο, σε πολύ καλές τιμές. Εδώ και χρόνια, η Διαφάνεια έχει διατηρήσει
σταθερό πελατολόγιο, το οποίο είναι απόλυτα ευχαριστημένο και συνεχίζει σταθερές
συνεργασίες μαζί του.

Ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες καθαρισμού;

Καθαρισμός κτηρίων

Το συνεργείο καθαρισμού Διαφάνεια στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει τόσο τους
καθαρισμούς κτηρίων όσο και των υαλοπινάκων σε οποιοδήποτε ύψος. Διατηρούνται άρτιοι
και καθαροί όλοι οι χώροι, όσες δυσκολίες και να έχουν. Οι αίθουσες που αναλαμβάνουμε
είναι συνεδριακοί χώροι, τζάμια, χώροι υγιεινής, parking κ.α.

Στα πλαίσια του καθαρισμού κτηρίων, μπορείτε να πάρετε και ένα ξεχωριστό πακέτο
τακτικού καθαρισμού μικρής και μεγάλης εταιρείας, φροντιστηρίων, καταστημάτων,
αποθηκών, τραπεζών κ.α.

Βιολογικός καθαρισμός
Στον βιολογικό καθαρισμό, χρησιμοποιούνται μόνο υποαλλεργικές καθαριστικές ουσίες, οι
οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού αυτού σε κάθε
χώρο είναι η ασφάλεια και η υγιεινή του χώρου για ανθρώπους με αλλεργία, για παιδιά και
για κατοικίδια.

Κρυσταλλοποίηση μαρμάρων
Η κρυσταλλοποίηση είναι το τελικό στάδιο γυαλίσματος μαρμάρων. Η επιφάνεια δεν
επηρεάζεται μετά από αυτήν την εργασία από τις φθορές, ενώ το γυάλισμα παραμένει
άθικτο μετά το σφουγγάρισμα.

Η εταιρεία Διαφάνεια σας προσφέρει και μία εξειδικευμένη υπηρεσία καθαρισμού, που είναι
ο καθαρισμός φωτοβολταϊκών, με αποκλειστική χρήση απιονισμένου νερού. Ο καθαρισμός
γίνεται με δύο οχήματα.
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Το προσωπικό κάνει χρήση κορυφαίου εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, με καθαριστικά που
έχουν ελεγχθεί από αρμόδιες υπηρεσίες.

Αν χρειάζεστε και εσείς κάποια από τις υπηρεσίες, μπείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας
συνεργείο καθαρισμού Διαφάνεια
.

Γιατί να επιλέξετε Διαφάνεια;
- σας προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις καθαριότητας
- προσαρμογή του πακέτου του καθαρισμού για κάθε budget
- 24ωρη εξυπηρέτηση
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