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Η FUELS PETROIL ΜΟΝ. ΙΚΕ είναι εξειδικευμένη και με πολυετή εμπειρία στην

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασίτων παρέχοντας υπεύθυνα και αποτελεσματικά

λύσεις  για  μικροβιοκτονίες,  απολυμάνσεις,  απεντομώσεις,  μυοκτονίες  με  τα  πιο

προηγμένα,  αποτελεσματικά  και  ασφαλή  μέσα  σε  κατοικίες,  πολυκατοικίες,

επαγγελματικούς  χώρους,  βιομηχανίες,  νοσοκομεία,  ξενοδοχεία,  σχολεία,

αεροδρόμια,  σκάφη-  πλοία,  με  γνώμονα  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  στο

χαμηλότερο δυνατό κόστος.

  
Τα  απολυμαντικά   που  χρησιμοποιούνται  επιλέγονται  αποκλειστικά  από  λίστα

εγκεκριμένων φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

εναρμονίζονται  πλήρως  με  τις  Οδηγίες  93/43  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  τις

προβλέψεις των συστημάτων HACCP και ISO (9001 και 14001) και με τις αρχές της

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων ή I.P.M (Integrated Pest Management). 

Σχετικά με την καταπολέμηση του,

 Η εφαρμογή της Απολύμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με  με ψεκασμό ή
εκνέφωση  (fogging).  Με  την  εκνέφωση  ή  U.L.V (Ultra Low Volume)
επιτυγχάνεται η καλύτερη διασπορά του απολυμαντικού  στο χώρο με σκοπό
την  άμεση  θανάτωση  όλου  του  μικροβιακού  φορτίου.  Τέτοιες  εφαρμογές
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καθολικής  απολύμανσης  απαιτούν  και  τα  διεθνή  πρότυπα  ποιότητας  για
χώρους και μηχανές παραγωγής, μεταποίησης ή συσκευασίας τροφίμων,

 Τα καλύτερα αποτελέσματα εμφανίζει η χρήση βενζινοκίνητου (για μεγάλους
χώρους) ή ηλεκτροκίνητου ψυχρού εκνεφωτή εξαιτίας της ομοιογενούς και
καθολικής κάλυψης ενός χώρου και μάλιστα σε μικρό χρόνο,

 Τα  απολυμαντικά  σκευάσματα  που  χρησιμοποιούνται  είναι  χημικοί
παράγοντες που σκοτώνουν τους παθογόνους οργανισμούς κατά την επαφή,
χωρίς να προκαλούν αλλοιώσεις ή άλλες φθορές σε επιφάνειες ή αντικείμενα
και έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) για χρήση
σε κατοικημένους χώρους όπως και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος,

 Με  την  Μικροβιοκτονία επιτυγχάνουμε  τον  έλεγχο  και  την  μείωση
παθογόνων μικροοργανισμών οι  οποίοι  απειλούν την υγεία  μας  ζώντας  σε
επιφάνειες και εξοπλισμό. Τέτοιοι είναι τα βακτήρια οι ιοί, οι μύκητες κ.α που
είναι υπεύθυνοι για διάφορες ασθένειες που μας προσβάλουν,

 Χρησιμοποιούνται  επαγγελματικά απολυμαντικά  σκευάσματα μη τοξικά  με
μεγάλη  υπολειμματική  δράση   αποκλειστικά  από  λίστα  εγκεκριμένων
φαρμάκων  του  Υπουργείου  και  δίδεται  Πιστοποιητικό  με  το  πέρας  της
εργασίας,

 Γίνεται με υδροψεκασμούς επιφανειών με την χρήση ψεκαστήρων χαμηλής
πίεσης,  για  την  καταπολέμηση  βακτηρίων  ιών  και  μυκήτων.  Καλύπτονται
όλοι οι χώροι των wc, γίνεται ψεκασμός σε κρίσιμα σημεία του χώρου που
ακουμπάμε πολύ συχνά (κουπαστές, ασανσέρ, διακόπτες, πόμολα κ.λ.π.).

Εναρμονίζοντας  τις  σύγχρονες  τάσεις  της  επιστήμης  και  της  τεχνολογίας

παρέχουμε:

 Επιστημονική  εκτίμηση  του  προβλήματος  με  άμεση  αναγνώριση-
ταυτοποίηση του και αναλυτική οικονομική πρόταση,

 Επιλογή αποτελεσματικής εφαρμογής και μέσων,
 Άμεση  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  αποτελεσματικά  και

ολοκληρωτικά,
 Συμβουλές για εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής και προστασίας,
 Αξιοπιστία και υπευθυνότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 Αποτελεσματικότητα  με  ταυτόχρονη  προστασία  του  περιβάλλοντος  και

της δημόσιας υγείας ,
 Παροχή Συμβουλών και Υποστήριξης,

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε πάντα στη διάθεση σας

  Με τιμή, 
Αλέξανδρος Κονόμης
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παρατίθενται παρακάτω οι προτεινόμενες για το χώρο σας εφαρμογές με το κόστος

ανά εφαρμογή καθώς και  οι  εφαρμογές  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  στην εν λόγω

Οικονομική Προσφορά ως ακολούθως  :

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

A) Για πρακτορεία > 80 m2

Τιμή εφαρμογής: 16,5 € + Φ.Π.Α 24%

B) Για πρακτορεία <80 m2 

Τιμή εφαρμογής: 21 € + Φ.Π.Α 24%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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