
Περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα επέλεξαν την Υπηρεσία Αυτόματης 
Απολύμανσης της Hygiene Service για την 
πιο ασφαλή λύση στην  απολύμανση λεκάνης 
τουαλέτας.

24 ώρες την ημέρα προσφέρει:
Απόλυτη Υγιεινή
Σίγουρη Απολύμανση 
Τέλειο Καθαρισμό
Μόνιμο Αρωματισμό

Με μια μόνο κίνηση, τη μηνιαία 
Υπηρεσία Αυτόματης Απολύμανσης :

• συμβάλλετε ενεργά στη διατήρηση της 
δημόσιας υγείας
• εξασφαλίζετε την απόλυτη υγιεινή για όλους 
• αναβαθμίζετε την επιχείρηση σας.

“Η καθαρή και 
απολυμασμένη τουαλέτα 
δείχνει σε όλους το πόσο 
εκτιμάτε τη δουλειά σας, 

τους υπαλλήλους και τους 
πελάτες σας.”

Υπηρεσία Αυτόματης 
Απολύμανσης
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Ο αυτόματος απολυμαντήρας λεκάνης 
BIOFRESH, σας προσφέρει ένα αυτόματο 
πρόγραμμα λειτουργίας για να είσαστε πάντοτε 
βέβαιοι πως η λεκάνη σας εξυγιαίνεται 24 ώρες 
την ημέρα χωρίς εσείς να κάνετε το παραμικρό.

BIOFRESH
Αυτόματος 
Απολυμαντήρας Λεκάνης BIOFRESH - Εξυγιαντικό Υγρό

Το εξυγιαντικό υγρό Biofresh δραστικά διασπά το 
σκληρό νερό και τα υπολείμματα αλάτων. 
• μειώνει και περιορίζει τη δημιουργία λεκέδων
• επιδρά στους σχηματισμούς μικροβίων και 
σταματά την ανάπτυξη τους 
• εξαλείφει τις οσμές στην πηγή τους και βοηθά 
στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος χωρίς οσμές 

EXTRASAN
Αυτόματος Διανομέας Απολύμανσης 
Τουαλέτας Φυσικής Ροής

Ο πιο εξελιγμένος απολυμαντήρας λεκάνης 
τουαλέτας στην Ελλάδα είναι ο EXTRASAN.
Σύγχρονο design, διακριτικό μέγεθος (25,5 x 
15,5 cm) και με extra χωρητικότητα 825 ml, ο 
EXTRASAN σχεδιάστηκε για να αναβαθμίζει το 
χώρο υγιεινής και να προσφέρει εξασφαλισμένη 
απολύμανση 28 μέρες το μήνα.

HYGIENE PLUS
Συμπυκνωμένο Απολυμαντικό Υγρό

Η συσκευή EXTRASAN λειτουργεί αποκλειστικά με το 
εξειδικευμένο απολυμαντικό υγρό Hygiene Plus που είναι 
το μοναδικό στην Ελλάδα που διαθέτει:
• έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Αρ. Έγκρισης: 88104/14-11-2016)
• καταχώρηση στο Γενικό Χημείο του Κράτους
• πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
• πλούσια αρώματα που εξαλείφουν τις οσμές: 
Cherry, Berries, Citrus, Mimosa, Lemon, Spring, Bubble gum
• μειώνει και περιορίζει τη δημιουργία λεκέδων και δεν 
επιτρέπει να σχηματιστεί πουρί
• Ισχυρή αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση
• Άμεση βιοδιάσπαση
• Δεν επηρεάζει τη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών

Διαθέσιμος 
σε 2 χρώματα:
Chrome, White

Διαθέσιμος σε 3 χρώματα 
white, black, grey
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ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤA W.C.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
88104/14-11-2016

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
HYGIENE PLUS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
38065/25-05-2011

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
SANIX GEL

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ

 Αριθµός Καταχώρησης: 
9755/0/2005

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
HYGIENE PLUS

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ

 Αριθµός Καταχώρησης: 
16823/0/2013

ANTIBAC & 
HYGIENE FOAM

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΥΓΡΟ HYGIENE PLUS

Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

825ml



“Ένας αρωματισμένος 
επαγγελματικός χώρος 

αλλάζει τη διάθεση 
των πελατών σας και  

μένει πάντοτε στη 
μνήμη τους.“

Υπηρεσία Αρωματισμού Χώρων

Βελτιώστε την ποιότητα του επαγγελματικού σας χώρου, και «επιδράστε» 
θετικά στη διάθεση των πελατών και υπαλλήλων σας, επιλέγοντας τη 
μηνιαία Υπηρεσία Αρωματισμού Χώρων.

Διαλέξτε από μια πλούσια γκάμα με αναζωογονητικά, χαλαρωτικά, 
φρουτώδη ή πολυσύνθετα αρώματα, αυτό που θα αναδείξει τον 
επαγγελματικό σας χώρο.

Ιδανικό σε: ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, café, 
εστιατόρια, αποδυτήρια, χώρους WC, κ.α.

• Αποκλειστικό design της Hygiene Service
• 1 συσκευή καλύπτει ένα χώρο 100 m3 
   (περίπου 30 m2)
• με ηλεκτρονικό προγραμματισμό 
• διακριτικό μέγεθος. Διαστάσεις: 24 x 8,5 x 9,6 εκ
• σε λευκό, γκρι ή μαύρο με επιλογή 2χρωμίας 

SKYLINE
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
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Τα Σύνθετα

Τα ΛαχταριστάΤα Αγαπημένα

ΣΠΡΕΥ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
250ml

Στη Hygiene Service 
δημιουργήσαμε μια ασυναγώνιστη 
σειρά μοναδικών αρωμάτων που 
θα σας καταπλήξουν!
Επιλέξτε απο μια μεγάλη ποικιλία, 
το άρωμα που αναδεικνύει 
καλύτερα το χαρακτήρα 
και την προσωπικότητα του 
επαγγελματικού σας χώρου και 
κερδίστε τις εντυπώσεις.

Πλούσια και ζωηρά αρώματα 
εμπνευσμένα από τη φύση σας 
προσφέρουν ένα μαγικό, μεθυστικό 
ταξίδι, με νότες μυστηρίου, 
περιπέτειας, κομψότητας και 
δράσης.

Όλα τα αρώματα κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ποιότητας και διατίθενται μόνο για επαγγελματική χρήση με τους 
αυτόματους διανομείς Hygiene Service.

COMPLIANCE
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• 1 συσκευή καλύπτει ένα χώρο όγκου 50 - 100 m3

• Ηλεκτρονικός Προγραμματισμός 
• Μικρό μέγεθος (Διαστάσεις: 17,5 x 8,3 x 6,3 εκ.)
• Χρώμα: λευκό 

• 1 συσκευή καλύπτει ένα χώρο όγκου 50 - 100 m3

• Ηλεκτρονικός Προγραμματισμός 
• Μικρό μέγεθος (Διαστάσεις: 17,5 x 8,3 x 6,3 εκ.)
• Χρώμα: λευκό, γκρί

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MICRO

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ιδανικό για : 
χώρους WC, εμπορικά καταστήματα, 
ξενοδοχεία, γραφεία, αποδυτήρια, κ.α.

Ιδανικό για : 
χώρους WC, εμπορικά καταστήματα, 
ξενοδοχεία, γραφεία, αποδυτήρια, κ.α.

MINI ΣΠΡΕY ΑΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΠΡΕY 
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ‘BURST’

• 3000 ψεκασμοί (διάρκεια 1 μήνα)
• Ενδεικτικά αρώματα: 
Fresca, Marine, Bouquet, κ.α.

• Σπρέυ Χειρός για εφαρμογή στη στιγμή!
• Ισχυρή δράση ψεκασμού που αρωματίζει 
και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές
• 2 διακριτικά και δημοφιλή αρώματα: 
Exotic Burst, Floral Burst
• Ιδανικό για χώρους όπως: 
τουαλέτες, γραφεία, ξενοδοχεία, 
αίθουσες διδασκαλίας και οπουδήποτε 
απαιτείται αρωματισμός.
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 Όπου απαιτείται διακριτικός αρωματισμός 
και δεν επιτρέπεται η εκνέφωση.
• 1 συσκευή καλύπτει ένα χώρο όγκου 40 m3  
• Ηλεκτρονικός προγραμματισμός
• Διαστάσεις: 23,8 x 8,5 x 8,5 εκ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ SMART AIR
VENTILATER

GEL CAN 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ

SLIM GEL

Διακριτική συσκευή που τοποθετείται πάνω σε πόρτες, οι 
οποίες με την κίνησή τους επιτρέπουν τη φυσική διάχυση 
αρώματος.

• Λειτουργεί χωρίς μπαταρίες
• Διαστάσεις: 12,5 x 8,5 x 2 εκ

Ιδανικό για: μικρούς κλειστούς χώρους σε WC, γραφεία, 
ιατρεία, όγκου 10 m3

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ AIR O’KIT

Ενδεικτικά gel αρωμάτων: 
Jasmin, Cruisair, Hibiscus, Grapefruit, Apple, 
Blue Note, Sun Green, Mint, Peach.

Ενδεικτικά gel αρωμάτων: 
Lemon, Squash, Peach, Lime
Το κάθε gel διαρκεί για τουλάχιστον 30 ημέρες.
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“Όσο καθαρός και αν είναι 
ένας χώρος, οι μύγες και τα 

κουνούπια είναι πάντοτε 
ενοχλητικά.

Κάντε την ποιοτική διαφορά 
και αλλάξτε διάθεση! “

Υπηρεσία Εντομοαπώθησης

Σίγουρο αποτέλεσμα στην καταπολέμηση και απώθηση εντόμων.

Με την πείρα και εξειδίκευση της κορυφαίας ελληνικής εταιρίας στο χώρο 
των Υπηρεσιών Υγιεινής, η Hygiene Service σας προσφέρει στη μηνιαία 
Υπηρεσία Εντομοαπώθησης, τα κορυφαία και περισσότερο δοκιμασμένα 
για την αποτελεσματικότητα τους προϊόντα της Ευρώπης.

*Χρησιμοποιούνται σε: επαγγελματικές κουζίνες και χώρους παρασκευής 
τροφίμων σε εστιατόρια, ψητοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 
ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία, βιομηχανικούς χώρους, 
αποθήκες, κ.α.

*Η επιλογή του σημείου στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή γίνεται με ευθύνη του 
επιχειρηματία και πάντοτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Φυσική 
προστασία 

από εκχύλισμα 
Πύρεθρου!
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Το PIRACTOL έχει ως βάση τον φυσικό πύρεθρο (στα 100gr,
Εκχύλισμα Πύρεθρου 25% 5,2 gr) και συνεργική ουσία το 
Piperonyl butoxide. 

Σε συμπυκνωμένη σύνθεση, ασκεί ισχυρή δράση και 
καταπολεμά όλα τα ιπτάμενα και έρποντα έντομα (μύγες, 
κουνούπια ή κατσαρίδες, μυρμήγκια και ψύλλους αντίστοιχα). 
Η ειδική βαθμονομημένη βαλβίδα για τη δοσολογία ψεκάζει
συγκεκριμένη ποσότητα που διασφαλίζει τον έλεγχο σε
έκταση περίπου 200 m3, ώστε να αποφεύγεται η χρήση
του προϊόντος σε υπερβολικά μεγάλες και ακατάλληλες
δόσεις.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων: ΤΠ19-0086/ 16-10-2012

Εντομοαπωθητικό Spray

Το PIR O’SOL έχει ως βάση φυσικό πύρεθρο (στα 100gr, 
Εκχύλισμα Πύρεθρου 25%  7,7gr) και θέτει υπό πλήρη 
έλεγχο τα ιπτάμενα και έρποντα έντομα (μύγες, αλογόμυγες, 
κουνούπια, πεταλούδες ή κατσαρίδες, μυρμήγκια και 
ασημόψαρα αντίστοιχα). Επειδή η δραστική ουσία είναι 
εξαιρετικά συμπυκνωμένη, η φιάλη διαθέτει ειδική 
βαθμονομημένη βαλβίδα που επιτρέπει την έκλυση μόνο 
50 mg προϊόντος τη φορά. Η βαλβίδα αυτή, σε συνδυασμό 
με την αυτόματη συσκευή spray σας εξασφαλίζει ότι 
ψεκάζεται η σωστή ποσότητα προϊόντος και αποφεύγονται 
οι υπερβολικές ή ανεπαρκείς δόσεις. To προϊόν είναι 
σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται με τον αυτόματο 
διανομέα SKYLINE. Προγραμματίζοντας 1 ψεκασμό 
κάθε 7-15 λεπτά, εξασφαλίζετε ενεργή δράση 
εντομοαπώθησης για 1 μήνα, σε χώρο περίπου 200 m3.
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων: ΤΠ19-0062/ 21-03-2012

Τα spray εντομοαπωθητικών διατίθενται μόνο 
για επαγγελματική χρήση με τους αυτόματους 
διανομείς spray Hygiene Service.

Εντομοαπωθητικό Spray

10

PIRACTOL

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας  
ΤΠ19-0062/21-03-2012

PIR O’SOL

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας  
ΤΠ19-0086/16-10-2012

PIRACTOL

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας  
ΤΠ19-0062/21-03-2012

PIR O’SOL

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας  
ΤΠ19-0086/16-10-2012

PIRACTOL

COMPLIANCE COMPLIANCE



“Οι πελάτες σας περιμένουν 
να έχετε την τουαλέτα σας το 

ίδιο καθαρή όπως και ενός 
σπιτιού. “

Υπηρεσία Γυναικείας Υγιεινής 

Σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή των γυναικείων απορριμμάτων σε 
ξεχωριστούς κάδους, η Hygiene Service προτείνει σε κάθε επαγγελματικό χώρο την 
απαραίτητη πλέον Υπηρεσία Γυναικείας Υγιεινής.

Tα γυναικεία απορρίμματα, όταν μαζεύονται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να 
μετατραπούν σε ιδιαιτέρως επιβλαβή. Με την Υπηρεσία Γυναικείας Υγιεινής λύνεται 
αυτό το πρόβλημα και μπορείτε να είστε απολύτως σίγουροι ότι ακόμη και η τελευταία 
σερβιέτα ή ταμπόν θα μετατραπεί σε ακίνδυνη δίνοντας τέλος στις κακοσμίες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Hygiene Service αντικαθιστά κάθε 28 μέρες ή και 
πιο τακτικά τη χρησιμοποιημένη μονάδα που έχετε στην τουαλέτα σας με μια νέα και 
απολυμασμένη, με τον πιο διακριτικό τρόπο.

Απαραίτητη Υπηρεσία σε: χώρους μαζικής εστίασης, αεροδρόμια, κέντρα 
αισθητικής, γραφεία, εργοστάσια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους εστίασης 
σε αυτοκινητόδρομους, κομμωτήρια, κ.α.

Υπηρεσία κατάλληλη για: σερβιέτες, ταμπόν, πάνες ακράτειας, κ.α.

Το πιο δυνατό αγοραστικό κοινό, οι γυναίκες, πρέπει να γνωρίζει ότι νοιάζεστε για την 
πραγματική υγιεινή.

Το Biotal 7 με σύσταση εξ ολοκλήρου 
από φυσικές ουσίες, αποτελεί μια 
εξαιρετικά αποτελεσματική άμυνα 
ενάντια σε βλαβερά βακτήρια και 
των ιών που ευθύνονται για HIV, 
Ηπατίτιδα Β, C. 

Biotal 7

Η Αυτόματη Μονάδα Γυναικείας Υγιεινής FD 108 είναι ότι πιο καινούργιο 
έχει να επιδείξει ο χώρος, καθώς λειτουργεί με φωτοκύτταρο. Το καπάκι 
ανοίγει αυτόματα, πλησιάζοντας το πόδι στον αισθητήρα που βρίσκεται 
στο κάτω μέρος της μονάδας.

•  Σε Λευκό χρώμα
•  Χωρητικότητα: 20lt

FD 108
Αυτόματη μονάδα γυναικείας υγιεινής
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MEDICAL UNIT
Υγειονομική Μονάδα

Διαθέτει ποδομοχλό για εύκολη χρήση και η χωρητικότητα 78 lt την 
κάνει ιδανική για κάθε χώρο όπου συλλέγονται μεγάλες ποσότητες 
ειδικών απορριμμάτων. 
Κατάλληλο για: γάζες, ιατρικά απορρίμματα, βρεφικές πάνες, 
πάνες ακράτειας, κ.α. 
Ιδανικό σε: ιατρεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, 
αεροδρόμια, κ.α.

Υγειονομική Μονάδα 

Η Μονάδα Γυναικείας Υγιεινής Slimline διαθέτει καλαίσθητο design σε 
λευκό /μπλε χρώμα, λειτουργεί με ποδομοχλό και έχει μέγεθος κατάλληλο 
για κάθε τουαλέτα με χωρητικότητα 17 lt. 

•  Σε Λευκό/Μπλε χρώμα
•  Χωρητικότητα: 17lt

SLIMLINE
Μονάδα γυναικείας υγιεινής

Η Υγειονομική Μονάδα Medical Unit είναι κατάλληλη για την εξυγίανση 
μολυσματικών απορριμμάτων σε ιατρεία, νοσοκομεία, κλινικές, οίκους 
ευγηρίας και παιδικούς σταθμούς. 
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“Ακόμη ψάχνετε τον τρόπο 
για να εξασφαλίσετε στην 

επιχείρηση σας ένα καθαρό και 
υγιεινό περιβάλλον σύμφωνο 

με το σύστημα HACCΡ;“

Προϊόντα HACCP
Με βάση το προληπτικό σύστημα ελέγχου για την ασφάλεια και υγιεινή 
πελατών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο 
των ειδών διατροφής και χώρων μαζικής εστίασης, η Hygiene Service 
δημιούργησε μια νέα σειρά καθαριστικών προϊόντων HACCP (Hazard 
Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Δυνητικών Κινδύνων & 
Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου).

Στη γκάμα της Hygiene Service θα βρείτε καταπληκτικά προϊόντα που σας 
βοηθούν να καθαρίσετε ή να απολυμάνετε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Απόλυτη καθαριότητα και εξασφαλισμένη υγιεινή κάθε μέρα.

Σε κάθε πελάτη προϊόντων HACCP παρέχεται δωρεάν o 
Οδηγός Υγιεινής και Καθαρισμού που προσφέρει αναλυτική 
ενημέρωση και εκπαίδευση στην ορθή εφαρμογή του 
συστήματος HACCP ανάλογα με την κατηγορία καταστήματος 
στην οποία ανήκει.

Σαμπουάν & Αφρόλουτρο, 2 σε 1. 
Σε δύο αρώματα: Cream και Aloe Vera

Καθαριστικό – περιποιητικό χεριών ήπιας αντισηψίας 
με αντιβακτηριακό - ph 5.5

Ατομική Υγιεινή
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HACCP

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



Αστραφτερά πιάτα και ποτήρια χωρίς λιπαρά 
κατάλοιπα, φούρνοι και ψηστιέρες χωρίς λίπη και 
καρβουνίλα.

Ενδεικτικά προϊόντα για την κουζίνα: 
Υγρό πλυντηρίου πιάτων, 
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων, 
Υγρό σαπούνι σκευών και πιάτων, 
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για φούρνους, 
κουζίνες, φριτέζες & ψηστιέρες, κ.α.

Hygiene κουζίνα

Εξαφανίστε οσμές, κατάλοιπα σαπουνιού, άλατα 
από σιφώνια, πορσελάνες και πλακάκια.

Ενδεικτικά προϊόντα για το μπάνιο: 
Αρωματικό Καθαριστικό χώρων υγιεινής 
καθημερινής χρήσης, Ισχυρό βιοχημικό 
εξουδετέρωσης δυσοσμίας, 
Βιολογικό υγροποιητικό λιπαρών για λιποπαγίδες 
& σηπτικές δεξαμενές, κ.α.

Hygiene μπάνιο

Γυαλιστερά δάπεδα, τζάμια και λείες επιφάνειες 
δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας και αναβαθμίζουν 
το χώρο σας.

Ενδεικτικά προϊόντα γενικού καθαρισμού: 
Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού & απολύμανσης 
καθημερινής χρήσης, 
Καθαριστικό τζαμιών και λείων επιφανειών, 
Συμπυκνωμένο υγρό γενικού καθαρισμού, κ.α.
Πανίσχυρο Πολυκαθαριστικό για Δύσκολους Ρύπους

Hygiene γενικός καθαρισμός

Λάδια, γράσα, λιπαρά, άλατα, ασβέστης, σκουριά και κάθε 
επίμονη βρωμιά έχει τώρα τον ειδικό της.

Ενδεικτικά προϊόντα ειδικών χρήσεων: 
Πυρίμαχος αλκαλικός διαλύτης λαδιών, γράσων και λιπαρών 
Εξευγενισμένο καθαριστικό αλάτων, ασβέστη και σκουριάς, κ.α.
Αρωματικό Χαλιών, Υφασμάτων & Χώρων
Γυαλιστικό ΙΝΟΧ
Ενισχυτικό πλύσης ιματισμού

Hygiene για ειδικές χρήσεις
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Προϊόντα Χώρων Υγιεινής
Το σαπούνισμα και στέγνωμα των χεριών είναι μια απλή διαδικασία και 
απαιτείται να παρέχεται από όλες τις επιχειρήσεις. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η καλή υγιεινή των χεριών 
ασφαλίζει την υγεία του προσωπικού αλλά και των πελατών σας.

H Hygiene Service, πρωτοπορεί στον τομέα της υγιεινής των χεριών και 
προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, για μεγάλες τουαλέτες με πολύ 
κόσμο αλλά και ιδιωτικά μπάνια γραφείων.

Διανομέας 
Απολυμαντικού Gel
Χρώμα: Λευκό, Χρωμέ
Χωρητικότητα: 400ml

Διανομέας 
Απολυμαντικού Gel
Χρώμα: Λευκό, Χρωμέ
Χωρητικότητα: 350ml
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To απολυμαντικό SANIX GEL της Hygiene 
Service διαθέτει έγκριση από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων για τις απολυμαντικές 
του ιδιότητες (Αρ. Πρωτ. 2952/01-2019) 
και είναι απαραίτητο σε σχολεία, ιατρεία, 
εργοστάσια και γενικά σε κάθε χώρο όπου 
συγκεντρώνονται πολλά άτομα.

Τα απολυμαντικά SANIX GEL & SANI GEL 
καθαρίζουν και απολυμαίνουν τα χέρια 
και επιφάνειες όπως για π.χ. το καπάκι της 
τουαλέτας. Στεγνώνουν σε δευτερόλεπτα και 
διατίθενται σε δοχεία των 4lt για χρήση σε 
συσκευές αλλά και dispenser 350ml,1 Lt, 
80 ml και ατομικά μαντηλάκια.

Απολυμαντικό 
SANIX GEL & SANI GEL ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.

2952/01-2019

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SANIX GEL



Υγρό Κρεμοσάπουνο

Antibacterial 
Αφρός Σαπουνιού

Διανομέας Υγρού 
Σαπουνιού   
Χρώμα: Λευκό, 
Διαφανές
Χωρητικότητα: 
500ml, 1000ml

Διανομέας Υγρού 
Σαπουνιού
Χρώμα: Λευκό, 
Χρωμέ
Χωρητικότητα: 
350ml

Αυτόματος 
διανομέας 
σαπουνιού με 
φωτοκύτταρο
Χρώμα: Μπλέ, 
Σκούρο Πράσινο
Χωρητικότητα: 
800ml

Διανομέας 
Αφρού 
Σαπουνιού   
Χρώμα: 
Λευκό, Σατινέ 
Χωρητικότητα: 
800ml

Διανομέας Αφρού Σαπουνιού   
Χρώμα: Λευκό, Μπλέ, Μαύρο. 
Χωρητικότητα: 750ml

Διανομέας 
Αφρού 
Σαπουνιού   
Χρώμα: Λευκό, 
Διαφανές
Χωρητικότητα: 
500ml, 1000ml

Αυτόματος 
Διανομέας 
Αφρού 
Σαπουνιού   
Χρώμα: Λευκό
Χωρητικότητα: 
1000ml

Συσκευασία: 4lt

Συσκευασία: 4lt
Αρ. Κατ. 
Γενικό Χημείο 
Κράτους: 
16823/0/2013

Αυτόματος 
διανομέας 
σαπουνιού με 
φωτοκύτταρο
Χρώμα: Λευκό, 
Χρωμέ
Χωρητικότητα: 
800ml
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Αυτόματος διανομέας 
σαπουνιού με 
φωτοκύτταρο
Χρώμα: Λευκό 
Χωρητικότητα: 500ml

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ

 Αριθµός Καταχώρησης: 
9755/0/2005

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
HYGIENE PLUS

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΣ

 Αριθµός Καταχώρησης: 
16823/0/2013

ANTIBAC & 
HYGIENE FOAM



Προϊόντα Χώρων Υγιεινής
Προϊόντα που υπερέχουν στο σχεδιασμό και την ποιότητα 
αναβαθμίζοντας την εικόνα της επιχείρησης σας.

Δίνουν λύσεις και διασφαλίζουν την υγιεινή, την καθαριότητα 
και την οικονομία σε επαγγελματικούς χώρους.

• Απόλυτη Υγιεινή: το ρολό χαρτιού μένει αποστειρωμένο και 
προφυλαγμένο από τα μικρόβια του περιβάλλοντος και δεν 
έρχεται σε επαφή με δεύτερο χρήστη
• Αποκλειστικό design της Hygiene Service
• Χρώματα: White, Sky blue, Clear blue, Brown, Black
• Σίγουρη οικονομία με τη λειτουργία φύλλο –φύλλο

       Βrown        Βlack      White     Clear blue                     Sky blue

OMIKRON Διανομέας Χαρτιού Υγείας

Προϊόντα Hygiene Service
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Διατηρήστε το ρολό χειροπετσέτας πάντα προστατευμένο από 
τα μικρόβια του εξωτερικού περιβάλλοντος, για να έχετε πάντα 
χειροπετσέτες υψηλής υγειονομικής ποιότητας.

• Μοντέρνος, σύγχρονος σχεδιασμός 
• Χρώματα: white, sky blue, black
• Σύνδεση με παροχή ρεύματος ή λειτουργία με μπαταρίες 
• Εύκολη αντικατάσταση ρολού χειροπετσέτας
• Με τον ειδικό ρυθμιστή, προσαρμόζετε το μήκος της χειροπετσέτας 

Διανομέας Χειροπετσέτας με 
Ηλεκτρονικό Αισθητήρα

Με το πάτημα ενός κουμπιού, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το κάθισμα 
καλύπτεται με μια νέα αδιαπέραστη μεμβράνη πολυαιθυλενίου.
Πλεονεκτήματα:
• Εύκολη εγκατάσταση και αλλαγή ρολού
• Μειώνει τη χρήση χαρτιού τουαλέτας μέχρι και 50%
• Βοηθά στο να παραμένει η τουαλέτα καθαρή

Κάθισμα Λεκάνης Τουαλέτας SaniSeat

Μοντέλο: JT 7110
Χωρητικότητα: 12,5 lt
Λειτουργία: Αυτόματος με φωτοκύτταρο

Αυτόματος Κάδος Απορριμμάτων
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“ Με τη ‘no-touch’ 
λειτουργία, στεγνώνετε τα 

χέρια σας χωρίς άγγιγμα 
και μειώνετε την έκθεση 
σε επιβλαβή βακτήρια. “

Αυτόματοι Στεγνωτήρες Χεριών

Ακόμη και το καλύτερο προσωπικό να έχετε, υπάρχουν φορές που 
το καλάθι αχρήστων και το πάτωμα είναι γεμάτα και οι συσκευές 
χειροπετσέτας άδειες. 

Με την τοποθέτηση ενός Αυτόματου Στεγνωτήρα Χεριών, οι τουαλέτες 
σας παραμένουν καθαρές και τακτοποιημένες. Με τον προγραμματισμό 
έναρξης/ λήξης λειτουργίας εξοικονομείτε ενέργεια και κόστος, ενώ 
μειώνετε στο ελάχιστο τη χρήση χαρτιού.

Χρώμα: White, Bright Chrome, Satin 
Chrome
Τάση: 220-240V, 
Συχνότητα: 50/60Hz
Βάρος: 1,2 Kg
Αποτελεσματική Ροή Αέρα: 96m3/h, 
1.600l/min
Ταχύτητα Αέρα: 85Km/h
Ισχύς: 1100W

Ισχύς Μοτέρ: 150W
Θερμότητα Αέρα: 47oC
(σε απόσταση 10cm με 21o C)
Επίπεδο Θορύβου: 60dB (στα 2m)
Χρόνος Στεγνώματος: 39 sec
Διαστάσεις: Ύψος 265, Πλάτος 147, 
Βάθος 147 (mm)
Πιστοποίηση CE 

HS AirVex
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Χρώμα: Λευκό με σαγρέ υφή
Υλικό: Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και 
πρόσκρουση κράμα χάλυβα
Τάση: AC 110V~240V, 50/60Hz
Ισχύς: 1600W
Τύπος Μοτέρ: brushless
Απόσταση Λειτουργίας: 30±5cm
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 50-60 
sec συνεχούς χρήσης 
Χρονο-Καθυστέρηση: 0,5~0,8 sec
Χαμηλού θορύβου λιγότερο από 80dB
Πιστοποίηση CE & UL

FD-2300 DA

Χρώμα: Λευκό 
Τάση: AC 110V~240V, 50/60Hz
Υλικό: Βαμμένο χυτό αλουμίνιο
Ισχύς: 2100W
Τύπος Μοτέρ: brushless
Απόσταση Λειτουργίας: 10~30cm
Ταχύτητα Αέρα: 15,5m/sec
Μέτρηση Όγκου Αέρα: 274m3/h
Διαστάσεις: Ύψος 210, Πλάτος 320, 
Βάθος 175 (mm)
Πιστοποίηση CE & UL

HK-2200 LA

Χρώμα: Χρωμέ 
Τάση: AC 110V~240V, 50/60Hz
Υλικό: Χυτό αλουμίνιο πάχους 2mm, 
επιχρωμιωμένο, γυαλιστερό
Ισχύς: 2100W
Τύπος Μοτέρ: brushless
Απόσταση Λειτουργίας: 10~30cm
Ταχύτητα Αέρα: 15,5m/sec
Μέτρηση Όγκου Αέρα: 4,8cn
Διαστάσεις: Ύψος 210, Πλάτος 320, 
Βάθος 175 (mm)
Πιστοποίηση CE & UL

HK-2200 RA
Χρώμα: Λευκό
Τάση: AC 110V~240V, 50/60Hz
Υλικό: Βαμμένο χυτό αλουμίνιο πάχους 2mm
Τύπος Μοτέρ: brushless
Ισχύς: 2100W
Επίπεδο Θορύβου: 64 ± 3 dB
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά από 120 
sec συνεχούς χρήσης 
Απόσταση Λειτουργίας: 10-30cm (ρυθμίζεται)
Χρονο-Καθυστέρηση: 0,6 sec 
Διαστάσεις: Ύψος 220, Πλάτος 320, 
Βάθος 177 (mm)
Πιστοποίηση CE & UL

HK-2200 EA
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“ Έχετε σκεφτεί πως ένα 
παράσιτο μπορεί να  

“κλείσει” την επιχείρηση 
σας για λόγους υγείας ; “

Απεντόμωση
Μυοκτονία
Απολύμανση

Η Hygiene Service και το Τμήμα Ελέγχου Παρασίτων, με ειδικά 
καταρτισμένους επιστήμονες σας παρέχει αξιόπιστες απολυμάνσεις με 
πρωτοποριακό εξοπλισμό και απολυμαντικά προϊόντα που συνδυάζουν 
ιοκτόνο δράση και απορρυπαντικές ιδιότητες.

Ολοκληρωμένες λύσεις – Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης, 
πραγματοποιώντας εφαρμογές:
• Εναρμονισμένες κατά HACCP
• Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015

Όλοι οι υγειονομικά ευαίσθητοι χώροι έχουν την ανάγκη απολύμανσης, 
για την καταπολέμηση και αδρανοποίηση ιών, μικροβίων, βακτηρίων 
και μυκήτων για την εξάλειψη του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών 
παραγόντων και της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Hygiene Service επισκέπτονται το 
χώρο σας για μια αυτοψία και σας προτείνουν την κατάλληλη μέθοδο 
αντιμετώπισης του προβλήματος που σας απασχολεί.

Εφαρμογές απαραίτητες σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους όπως 
σχολεία, γυμναστήρια, ιατρεία, εστιατόρια, βιομηχανίες τροφίμων, 
νοσοκομεία και γενικά δημόσιους χώρους όπου κινείται καθημερινά 
μεγάλη μάζα πληθυσμού.

Σε κάθε πελάτη εφαρμογών Ελέγχου Παρασίτων παρέχεται 
o Φάκελος Απολύμανσης – Απεντόμωσης - Μυοκτονίας 
που περιέχει αναλυτική περιγραφή των εφαρμογών που 
πραγματοποιήθηκαν προς επίδειξη  σε κάθε έλεγχο.
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ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
KATA ISO 9001:2015

HYGIENE SERVICE

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
KATA ISO 9001:2015

HACCP

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ



• Ιδανικές συσκευές για την παγίδευση ιπτάμενων εντόμων σε 
χώρους μαζικής εστίασης, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχειακές 
μονάδες, κ.α.
• Διακριτικό design συσκευών
• Πολλές δυνατότητες τοποθέτησης (σε τοίχο, οροφή, γωνίες, κ.α.)
• Μεταλλική κατασκευή για ανθεκτικότητα
• Διαθέσιμα ανταλλακτικά: Λαμπτήρες & Κολλητικές Επιφάνειες

Ηλεκτρικές Συσκευές Παγίδευσης

Πλήρης γκάμα Δολωματικών Σταθμών σε σχέδια και χρώματα, 
κατάλληλη για κάθε είδος τρωκτικού.
Κατασκευασμένοι από συμπαγές υλικό για αντοχή στο χρόνο και με 
κλείσιμο που ασφαλίζει με κλειδί, τοποθετούνται σε κάθε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο.
Τα δολώματα στερεώνονται με ασφάλεια για να μην μεταφέρονται 
από τα τρωκτικά.
Κάθε δολωματικός σταθμός συνοδεύεται από ειδική καρτέλα που 
υποδηλώνει τη θέση και ύπαρξη του.

Δολωματικοί Σταθμοί

Απώθηση Πτηνών & Ερπετών

Ακίδες: Τοποθετούνται σε μετώπες κτιρίων για την 
απώθηση πτηνών.
Herpetex: Ασφαλή σκεύασμα για την προστασία των 
χώρων από πιθανές εισβολές ερπετών.
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