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υπέρ-συµπυκνωµένα, υπέρ-αποτελεσµατικά, υπέρ-αποδοτικά
Η υψηλή απόδοση καθαριότητας σε
συνδυασµό µε την καλύτερη φροντίδα
του ιµατισµού, η µειωµένη κατανάλωση
στην ενέργεια και η ελάχιστη επιβάρυνση σε απόνερα είναι οι απαιτήσεις
για ένα καλό απορρυπαντικό.
Με τη νέα σειρά προϊόντων µας
Mega Power Powder και Viva Power
Fluid προσφέρουµε απορρυπαντικά
σε σκόνη και υγρό που συνδυάζονται

Mega Power Powder
Όσο ποικίλα είναι τα είδη ιµατισµού σας, τόσο διαφέρει και η σειρά των προϊόντων µας στα απορρυπαντικά σε σκόνη: απορρυπαντικό πλήρες, βασικό,
για πρόπλυση, για ευαίσθητα και ειδικά απορρυπαντικά µε αυξηµένη δράση.
Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιήσετε θα συνδυαστούν απόλυτα µε την ποικιλία ιµατισµού σας. Μ’
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουµε τη σίγουρη αποµάκρυνση λεκέδων µε ένα τέλειο ολοκληρωµένο
αποτέλεσµα.

µεταξύ τους άψογα στις σωστές
δοσολογίες.
Ταυτόχρονα ειδικευτήκαµε εκ προµελέτης σε αποδοτικά υπερ-συµπυκνωµένα προϊόντα που δεν περιέχουν
διογκωτικούς παράγοντες.
Τα πλεονεκτήµατα είναι χειροπιαστά:

Viva Power Fluid
Το «Viva Power Fluid» είναι µια σειρά προϊόντων
που διαλύονται αµέσως. Έτσι ολόκληρη η καθαριστική τους δύναµη δρα άµεσα: έχουµε δηλαδή τις
καλύτερες προϋποθέσεις για µια ιδανική και οικονοµική δοσολογία. Όλα τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται διαλέγονται µε προσοχή και είναι βιοδιασπάσιµα. Μόνο έτσι µπορούµε να εγγυηθούµε
διαχρονική ποιότητα.

Μικρές δοσολογίες και εξοικονόµηση
στη συσκευασία, αποθήκευση και
µεταφορά – άκρως αναγκαία πλεονεκτήµατα για τη σηµερινή εποχή.

Πιστοποιηµένη υγιεινή από τους δηµόσιους γερµανικούς
φορείς DGHM*, VAH* και RKI*
Υγιεινή, φρεσκάδα και απαλότητα είναι τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά
που διαθέτει ο ιµατισµός που πλένεται µε απορρυπαντικά SEITZ.
Τα πιστοποιητικά από τους φορείς DGHM, VAH και RKI για τα προϊόντα
της SEITZ εγγυώνται την αξιόπιστη εξάλειψη µικροβίων όπως
βακτηρίδια, µύκητες, ζυµοµύκητες και ιοί (τοµείς δράσης Α και Β).
Οι πρωτοποριακές και ταυτόχρονα πιστοποιηµένες διαδικασίες
καθιστούν δυνατή τη φροντίδα και την απολύµανση του ιµατισµού,
κατά την οποία καταστρέφονται οι µικροοργανισµοί και οι ιοί που
υπάρχουν σ’ αυτόν. Παρά την ισχυρή τους δράση, η φυσική τιµή pH
του ιµατισµού διατηρείται στο τέλος της πλύσης ανέπαφη και έτσι
µπορούν να αποφευχθούν δερµατοπάθειες ή αλλεργικές αντιδράσεις.
Η σειρά προϊόντων σε υγρό και σκόνη σε συνδυασµό µε αυτές τις
πιστοποιηµένες διαδικασίες καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µιας
σύγχρονης, υγιεινής φροντίδας του ιµατισµού.
DGHM* (∆ηµόσιος Οργανισµός Υγιεινής και Μικροβιολογίας), VAH* ( Ένωση Εφαρµοσµένης
Υγιεινής), RKI *(Ινστιτούτο Robert-Koch)
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Απορρυπαντικά
Απορρυπαντικά Πρόπλυσης
Mega Forte

Απορρυπαντικό πρόπλυσης σε σκόνη και αλκαλικός
σταθεροποιητής για τους 40 – 90 °C
• διογκώνει γρήγορα την ίνα χωρίς να περιέχει επιθετικά αλκάλια
• σπάει το τοίχωµα των χρωστικών λεκέδων
• έχει πολύ καλή διαβρεκτική δράση για γρήγορο καθάρισµα του ρούχου
• για λευκά και χρωµατιστά, βαµβακερά και ανάµεικτα υφάσµατα

20 kg

Απορρυπαντικό για µάλλινα
Viva Care

Υγρό απορρυπαντικό ειδικό για µάλλινα και µεταξωτά
• διαθέτει και ενεργητική και παθητική προστασία της ίνας
• προστατεύει από το κάτσιασµα και τη συρρίκνωση
• είναι κατάλληλο για το υγρό καθάρισµα
• είναι ιδανικό για τη φροντίδα ευαίσθητων ρούχων

20 kg
60 kg

200 kg

Απορρυπαντικό γενικής χρήσης
Viva Uni

Prime multi

Υγρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης για όλες τις θερµοκρασίες
• δεν περιέχει αλκάλια
• περιέχει αρκετά µεγάλο ποσοστό ενζύµων
• σπάει δυναµικά το τοίχωµα των λιπαρών και χρωστικών λεκέδων
• κρατάει ακόµα και τα βαριά µέταλλα στο νερό απενεργοποιηµένα
(Fe, Mn, Cu)
Υγρό
•

20 kg
60 kg

200 kg

ό γενικής χρήσης για όλες τις θερµοκρασίες
10 kg
60 kg

•
•
•

*ΙfSG = γερµανικός νόµος για την προστασία και καταπολέµηση µολυσµατικών ασθενειών

ΣΎΜΒΟΛΑ:

θερµοκρασία

Είδος ιµατισµού
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Απορρυπαντικά
Πλήρη απορρυπαντικά
Mega Lux

Πλήρες απορρυπαντικό για τους 60 °C
• διαθέτει πολύ καλή λευκαντική δράση µε βάση το οξυγόνο
µέσω συστήµατος TAED
• εξαφανίζει αποτελεσµατικά τους λεκέδες
• για λευκά, βαµβακερά και ανάµεικτα υφάσµατα

Maxim Plus

Πλήρες
απορρυπαντικό για τους 40 – 90 °C
• διαθέτει καλή λευκαντική δράση µε βάση το οξυγόνο
• εξαφανίζει τους λεκέδες
• για λευκά, βαµβακερά και ανάµεικτα υφάσµατα

20 kg

250 kg

20 kg

Απορρυπαντικά για ευαίσθητα και χρωµατιστά
Mega Color

Viva Color

Viva Lana

Απορρυπαντικό σε σκόνη για χρωµατιστά στους 30 – 60 °C
• δεν περιέχει φθορίζον λευκαντικό και χλωρίνη
• διαθέτει παθητική προστασία χρώµατος
• προστατεύει εξαιρετικά την ίνα
• για όλα τα χρωµατιστά, ανοιχτόχρωµα και ευαίσθητα υφάσµατα

Υγρό απορρυπαντικό για χρωµατιστά στους 30 – 60 °C
• δεν περιέχει φθορίζον λευκαντικό και χλωρίνη
• διαθέτει παθητική προστασία χρώµατος
• για όλα τα χρωµατιστά και ευαίσθητα υφάσµατα

Υγρό απορρυπαντικό για χρωµατιστά στους 30 – 60 °C
• δεν περιέχει φθορίζον λευκαντικό και χλωρίνη
• διαθέτει παθητική προστασία χρώµατος
• για όλα τα χρωµατιστά και ευαίσθητα υφάσµατα

20 kg

250 kg

20
20 kg
kg
60 kg

20 kg
60 kg

Ειδικά Προϊόντα
Viva Brillant

Viva odoSorb
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Υγρό ενισχυτικό για αύξηση του βαθµού λευκότητας
• αστραφτερό λευκό µε τις µικρότερες δοσολογίες
• συνδυάζεται µε όλα τα απορρυπαντικά
• κατάλληλο για όλα τα ασπρόρουχα

Υγρός εξουδετερωτής οσµών
• αποµακρύνει αποτελεσµατικά ανεπιθύµητες οσµές
• περιέχει υδατοδιαλυτές δραστικές ουσίες
• χρησιµοποιείται στην κυρίως πλύση ή στο ξέβγαλµα
• για όλα τα είδη υφασµάτων

πλυντήρια

20 kg
60 kg

20 kg
60 kg

200 kg

Ενισχυτικά πλύσης

*Σταθεροποιητές
Viva Combi

Viva Oleo

Viva Plex

Viva Pris

Viva Blue

Viva Zym

Υγρός διαλύτης λιπαρών και πρωτεϊνούχων λεκέδων
• αποµακρύνει λιπαρούς, πρωτεϊνούχους και χρωστικούς
λεκέδες ήδη από αρχή της πλύσης
• περιέχει πολύ µεγάλο ποσοστό ενζύµων
• περιέχει ειδικό συνδυασµό τασιενεργών
• δεν περιέχει αλκάλια

20 kg
60 kg

200 kg

Υγρός λιποδιαλύτης και διαβρέκτης
• περιέχει πολύ δραστικό συνδυασµό ενζύµων για φυσικά
έλαια και λίπη
• δρα γρήγορα ως διαβρέκτης µειώνοντας το χρόνο στην αρχή της πλύσης
• η δράση του ενισχύεται αν χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το Viva Zym
• χωρίς αλκαλικότητα
Υγρός σταθεροποιητής για χρωστικούς και λιπαρούς λεκέδες
• αποµακρύνει αποτελεσµατικά τους χρωστικούς λεκέδες
• σπάει το τοίχωµα από έλαια και λίπη κάθε είδους
• προστατεύει αποτελεσµατικά το ρούχο από την γκριζοποίηση
• πολύ καλή συµπλοκή της σκληρότητας του νερού

20 kg
60 kg

200 kg

28 kg
85 kg

250 kg

Υγρό απορρυπαντικό και σταθεροποιητής για τους 40 – 90 °C
• διογκώνει γρήγορα την ίνα χωρίς να περιέχει επιθετικά αλκάλια
• σπάει το τοίχωµα των χρωστικών λεκέδων
• κρατάει ακόµα και τα βαριά µέταλλα στο νερό απενεργοποιηµένα (Fe, Mn, Cu)
• για λευκά και χρωµατιστά, βαµβακερά και ανάµεικτα υφάσµατα

Υγρός σταθεροποιητής για συνθετικά έλαια και λίπη
• αποµακρύνει εντελώς βιοµηχανικά έλαια και λίπη
• δρα αποτελεσµατικά ως γαλακτωµατοποιητής
• ρυθµίζει τον αφρό
• δεν περιέχει διαλύτες

25 kg
75 kg

250 kg

20 kg
60 kg

200 kg

Υγρό ένζυµο
• αποµακρύνει εντελώς όλους τους πρωτεϊνούχους λεκέδες
• διασπά πλήρως αλλοιωµένους πρωτεϊνούχους λεκέδες
• δρα αποτελεσµατικά στους 30 – 65 °C
• διατηρεί τη δράση του σε αλκαλικό περιβάλλον

20 kg
60 kg

Προϊόντα για

πλυντήρια | 5

Λευκαντικά
Απολυµαντικά Λευκαντικά
Viva Duox

Viva Geniox

Υγρό απολυµαντικό και λευκαντικό
• αυξηµένης δράσης απολυµαντικό και λευκαντικό µε βάση
το υπεροξεικό οξύ
• υψηλή απόδοση µέσω πλεονάσµατος οξυγόνου
• ελάχιστη δοσολογία
• µειωµένο κόστος
Υγρό λευκαντικό και απολυµαντικό
• υγρό οξυγονούχο λευκαντικό αυξηµένης δράσης ήδη
από τους 30 °C
• αποτελεσµατική απολύµανση στους 40 °C
• τέλεια καθαριότητα και υγιεινή
• ιδανικό για ευαίσθητα υφάσµατα

20 kg
60 kg

200 kg

20 kg

200 kg

Κλασικά Λευκαντικά
Mega Oxy

Viva Superox

Λευκαντικό σε σκόνη µε βάση το οξυγόνο
• εξαιρετική λευκαντική δράση στους 40 – 85 °C
• συνδυάζεται µε όλα τα απορρυπαντικά
• µειωµένη κατανάλωση
• σταθεροποιεί απόλυτα το λουτρό λεύκανσης

Υγρό λευκαντικό
• λευκαντικό µε βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου
• αποτελεσµατική λευκαντική και αποσµητική δράση
• ιδανικές θερµοκρασίες 60 – 80°C
• βελτιώνει το βαθµό λευκότητας του ιµατισµού

20 kg

20 kg
65 kg

220 kg

Εξουδετέρωση

Viva Acet

Υγρό προϊόν όξυνσης µε βάση το κιτρικό οξύ
• σταθεροποιεί το pH σε περίπτωση που έχουν σταθεί τα
ρούχα αρκετή ώρα
• είναι ακίνδυνο
• χρησιµοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλµα
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25 kg
75 kg

250 kg

Το σύστηµα Viva Geniox
Viva Geniox: ένα νέο υγρό λευκαντικό της εταιρεία SEITZ µε βάση το οξυγόνο, που δρα αποτελεσµατικά ήδη από τους 30 °C και απολυµαίνει στους
40 °C.
Το σύστηµα Viva Geniox εγγυάται επιπλέον την προστασία της ίνας και των
χρωµάτων στο µέγιστο βαθµό. Σε συνδυασµό µε το Viva Care µπορούµε να
πλύνουµε ακόµα και ευαίσθητα µάλλινα υφάσµατα στο υγρό καθάρισµα µε
απόλυτη προστασία του ρούχου και να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Κυρίως για ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. τα ρούχα ανθρώπων που ζουν
σε γηροκοµεία ή ιδρύµατα, µπορούµε τώρα να εγγυηθούµε ότι πλένονται
και λευκαίνονται ήδη στους 30 °C και απολυµαίνονται στους 40 °C στο
πρόγραµµα για ευαίσθητα τόσο στα περιστροφικά πλυντήρια όσο και στα
τούνελ.
Μόνο το σύστηµα Viva Geniox σε συνδυασµό µε το Viva odoSorb εγγυάται
ότι καθαρίζει απόλυτα υγιεινά, δύσκολα και ευαίσθητα υφάσµατα από το
χώρο των κλινικών, ιδρυµάτων και γηροκοµείων εισχωρώντας βαθιά στην ίνα,
απελευθερώνοντας από όλες τις δυσάρεστες οσµές.

Το σύστηµα Viva Duox
Το σύστημα Viva Duox είναι ένα ιδικό πρόγραμμα πλύσης και απολύμανσης,
κατά το οποίο εξαλείφονται μικροοργανισμοί και ιοί που υπάρχουν στον ιματισμό.
Αυτό το πρόγραμμα είναι καταχωρημένο στο γερμανικό Ινστιτούτο Robert Koch (RKI)
και της Verbund fur Angewandte Hygiene (VAH) - Σύλλογος Εφαρμοσμένης Υγιεινής,
σε συνδυασμό με το Viva Lana στους 40 ºC για 10 λεπτά.
Παρά την ισχυρή του δράση διατηρείτε η φυσική τιμή του pH της ίνας,
αποφεύγοντας δερματοπάθειες και αλλεργικές αντιδράσεις.
Ο πλυμένος ιματισμός είναι πλέον υγιεινά καθαρός, απαλός και μυρίζει φρεσκάδα.

Προϊόντα για επαγγελματικά πλυντήρια

| 7

Φινίρισµα
Τελειωτική κατεργασία
Easy Finish

Viva Top

Υγρό φινιριστικό για ρούχα
• προσδίδει εκπληκτική απαλότητα
• περιορίζει τις τσάκες
• βελτιώνει το τελείωµα
• σταθεροποιεί την τιµή pH
• χρησιµοποιείται στο τελευταίο λουτρό
Υγρό φινιριστικό για το υγρό καθάρισµα
• προσδίδει απαλότητα και όγκο
• προστατεύει ιδανικά την ίνα
• εµποδίζει το κάτσιασµα και τη συρρίκνωση
• ελαττώνει το σιδέρωµα
• χρησιµοποιείται στο τελευταίο λουτρό

20 kg
60 kg

20 kg
60 kg

Κολλάρισµα
Viva Starch

Υγρή κόλλα για όλα τα σίδερα
• εξασφαλίζει το καλύτερο κολλάρισµα µε τη µικρότερη κατανάλωση
• είναι άψογο στο σιδέρωµα
• συνθετική κόλλα µε βάση πολυµερές
• µεγάλη διάρκεια εναποθήκευσης
• χρησιµοποιείται στο τελευταίο λουτρό

20 kg
60 kg

200 kg

Μαλακτικά
Viva Soft

Viva Soft P

Υγρό µαλακτικό
• προσδίδει απαλότητα
• δεν έχει υδροφοβική δράση
• αφήνει µια απαλή µυρωδιά φρεσκάδας
• χρησιµοποιείται στο τελευταίο λουτρό
• το ύφασµα γίνεται λείο κι έτσι γλιστράει εύκολα στο σίδερο και στον κύλινδρο
Υγρό
• προσδίδει απαλότητα
• δεν έχει υδροφοβική δράση
• αφήνει µια απαλή µυρωδιά φρεσκάδας
• χρησιµοποιείται στο τελευταίο λουτρό

20 kg
60 kg

200 kg

20 kg
60 kg

Εµποτισµός
Viva Protect
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Γαλάκτωµα που προστατεύει το ύφασµα από νερό, έλαια και χηµικά
• Νανοτεχνολογία
• πιγµέντο φθορυδρογονανθράκων µε διαβρέκτη
• απορροφάται καλύτερα στους 30 – 40 °C
• πολύ καλές φινιριστικές ιδιότητες
• αφήνει τα υφάσµατα και τις µεµβράνες να αναπνέουν

πλυντήρια

20 kg
60 kg

200 kg

Ολοκληρωµένο σέρβις
Λέγοντας ολοκληρωµένο σέρβις εννοούµε ότι θα σταθούµε δίπλα σας ως ικανός και
άξιος συνεργάτης, που γνωρίζει ό,τι έχει σχέση µε τα επαγγελµατικά πλυντήρια:
δοσολογία, διήθηση, κύκλος ενός λουτρού, είδη νερού, εκ νέου χρήση του υγρού
εξαγωγής, επεξεργασία απόνερων, αποφόρτιση της επιχείρησης, νοµικά πλαίσια είναι
µόνο µερικά παραδείγµατα. Εκτενείς και ακριβείς αναλύσεις της επιχείρησής σας
αποτελούν τη βάση για την εφαρµογή εξατοµικευµένων προγραµµάτων πλύσης.
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούµε επιτόπιες αναλύσεις νερού και λουτρού για τον έλεγχο των πλύσεων. Μαζί µε τη µέτρηση του pH, της ολικής και καυστικής αλκαλικότητας, και στην ανάγκη και της ποσότητας χλωρίου, εξετάζουµε τακτικά
το γλυκό νερό και τα ύδατα επεξεργασίας. Όλες οι αναλύσεις και τα αποτελέσµατα
αξιολογούνται από εµάς τους ίδιους και καταγράφονται. Έτσι µπορούµε βήµα βήµα
να βελτιώνουµε συνεχώς τις διαδικασίες και τα προγράµµατα πλύσεων, ούτως ώστε να
επιτυγχάνουµε διαρκή αύξηση της απόδοσης µειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα.
Είµαστε ο εξουσιοδοτηµένος σας συνεργάτης – γιατί σας προσφέρουµε τόσο την
ιδανική τεχνολογία σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες της επιχείρησής σας,
όσο και την ανάλογη επιστηµονική καταγραφή.
Τα επαγγελµατικά / βιοµηχανικά πλυντήρια είναι ένας πολυσύνθετος εξειδικευµένος
τοµέας – γι’ αυτό ακριβώς σας προσφέρουµε ένα ολοκληρωµένο σέρβις, στο οποίο
µπορείτε να βασιστείτε ανά πάσα στιγµή µε σιγουριά. Είτε στο χώρο σας είτε τηλεφωνικά είµαστε παρόντες και σας οδηγούµε στην επιτυχία.

Προϊόντα για επαγγελματικά πλυντήρια | 9

PROFILE

Το όνομα Κοσμίδης είναι συνδεδεμένο εδώ και χρόνια με την εξυπηρέτηση, την ποιότητα και την εγγύηση.
Αναλαμβάνει για το συμφέρον των πελατών της, την μελέτη σκοπιμότητας για την οικονομικότερη λύση στην τελειότερη ποιότητα.
Με εξειδικευμένο προσωπικό, έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση, πλήρη γκάμα Μηχανημάτων, Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων.
Επίσης αναλαμβάνει την Μεταφορά, την Τοποθέτηση, την Εγκατάσταση και την Εκμάθηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
και των συστημάτων πλύσης .
Η εταιρία ΚΟΣΜΙΔΗΣ ιδρύθηκε από τον κ. Κοσμίδη Κοσμά το 1974 με έδρα την Θεσσαλονίκη και σκοπό τις εισαγωγές και την
διακίνηση Χημικών και Βοηθητικών Προϊόντων για Καθαριστήρια, πλυντήρια και σιδερωτήρια.
Η γνώση των αναγκών της αγοράς την οδήγησε το 1991 να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εισαγωγή και την εμπορία
καινούργιων και Μεταχειρισμένων επαγγελματικών μηχανημάτων στον κλάδο του ιματισμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εξυπηρέτηση μετά από την πώληση (After Sale Service)
Το 1997, εφόσον είχε δημιουργηθεί η ανάλογη υποδομή, όσον αφορά τον εξοπλισμό σε μηχανήματα, αναλώσιμα, ανταλλακτικά
και ανθρώπινο δυναμικό, άρχισε η δραστηριοποίηση της στον εξοπλισμό Ξενοδοχειακών, Νοσοκομειακών και Στρατιωτικών
μονάδων, εξασφαλίζοντας συνεργασίες μεγάλων οίκων της Ιταλίας και της Γερμανίας.
Σήμερα, η εταιρεία ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε. δημιούργησε ένα ΄΄ καθετοποιημένο σύστημα στο εμπόριο ΄΄, στεγασμένη στις ιδιόκτητων
εγκαταστάσεων της, περιοχή Λαγυνά Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν είναι 2500τμ. και περιλαμβάνουν
τα γραφεία, την έκθεση, τους αποθηκευτικούς χώρους και το πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο. Διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις
στον εξοπλισμό μηχανημάτων, κατασκευές και ανακατασκευές μηχανημάτων, τεχνικής υποστήριξης, ανταλλακτικών
και αναλώσιμων προϊόντων για Στεγνοκαθαριστήρια - Πλυντήρια – Σιδερωτήρια – Ξενοδοχεία – Στρατιωτικές & Νοσοκομειακές μονάδες.
Ορισμένες μεγάλες εταιρείες που αντιπροσωπεύει η ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την Ελλάδα είναι, ΄΄SEITZ GMBH΄΄, ΄΄OLIN chemical΄΄
στα αναλώσιμα – χημικά, ΄΄UNION΄΄, ΄΄IMESA S.p.A.΄΄, ΄΄ROTONDI GROUP΄΄, ΄΄NWT΄΄ ΄΄M.B.΄΄, ΄΄A.C.S.΄΄, όλα τα μηχανήματα και τα
αναλώσιμα είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εν κατακλείδι παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπου συμπεριλαμβάνετε:
Η μελέτη του χώρου (κατανομή μηχανημάτων κ.α)
Η ενημέρωση - συνεργασία των τεχνικών μας με άλλα παρελκόμενα συνεργία (δική σας επιλογής).
Η μεταφορά των μηχανημάτων στον χώρο σας.
Η τοποθέτηση - σύνδεση τους με τα απαραίτητα, κατάλληλα υλικά.
Η εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας, των μηχανημάτων, των συστημάτων πλύσης και της περιποίησης του ιματισμού.
Την τεχνική υποστήριξη σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε ’’συστήματα καθαρισμού’’ για οποιοδήποτε πρόβλημα
έχετε να αντιμετωπίσετε.
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ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ & ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ
Λαγυνά - Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57200
Τηλ.: 23940 73893 & 73919 Fax: 23940 73894
www.kosmidhs.gr E-Mail: kosmidhs@kosmidhs.gr

SEITZ GmbH
Gutenbergstrasse 3
65830 Kriftel/Germany
Tel. + 49 (0)6192-99 48 - 0
Fax + 49 (0)6192-99 48 - 99
www.seitz24.com

Responsible Care
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