At your
service!
www.megacycle.gr

Άς συστηθούμε!
Είμαστε η ομάδα της
Megacycle κι έχουμε ένα πάθος:
τον καθαρισμό!
Η Μegacycle είναι μια εταιρεία αφοσιωμένη στο να προσφέρει ολοκληρωμένες
λύσεις καθαρισμού & υγιεινής, είτε
μέσω της παροχής υπηρεσιών είτε μέσω
της πώλησης προϊόντων & συστημάτων
καθαρισμού.
Ξεκινήσαμε την πορεία μας το 2015 στον
κλάδο του Facility Services και πολύ γρήγορα κερδίσαμε την εμπιστοσύνη συνεργατών και πελατών.
Έκτοτε, έχουμε σημειώσει επιτυχημένες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα
επαγγελματιών, ανταποκρινόμενοι στις
προκλήσεις ακόμα και των πιο απαιτητικών έργων, σε όλη την Ελλάδα: από γραφεία και καταστήματα, μέχρι ξενοδοχεία,
κτίρια του δημοσίου τομέα και αεροδρόμια.
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Η αγάπη μας για την
καινοτομία δεν μας άφησε
να επαναπαυθούμε.
Ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσής μας στον
τομέα του καθαρισμού και της συνεχούς
αναζήτησής μας για πρωτοποριακά, νέα
προϊόντα, δημιουργήσαμε το Megacycle
Store, ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των
αναγκών καθαρισμού & υγιεινής επαγγελματικών χώρων και όχι μόνο.
Η δραστηριότητά μας στον κλάδο Cleaning
Services μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: βλέπουμε τα προϊόντα μας στην
πράξη γιατί τα χρησιμοποιούμε στα έργα
μας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα αλλά
δοκιμασμένες λύσεις!
Στη Megacycle στόχος μας είναι να είμαστε σημείο αναφοράς.
Ένα όνομα, ένας συνεργάτης δίπλα σας
με ολοκληρωμένες προτάσεις, όποια κι αν
είναι η ανάγκη σας, σε προϊόν ή υπηρεσία.

Χτίζουμε σχέσεις
εμπιστοσύνης.
Άς συνεργαστούμε!

Υπηρεσίες Καθαρισμού
Megacycle...
ξεκάθαρη υπεροχή!
Όλα ξεκινούν από εσάς!
Οι ανάγκες σας είναι η προτεραιότητά μας.
Γι΄αυτό και κάθε συνεργασία μας ξεκινά
με την εκτίμηση των αναγκών σας και
τον έλεγχο των εγκαταστάσεών σας.
Είτε αναζητάτε μια μεμονωμένη υπηρεσία είτε μια ολοκληρωμένη λύση, σκοπός
μας είναι να σας προσφέρουμε υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις
απαιτήσεις σας.

Ευέλικτες λύσεις
Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι
οι ανάγκες σας μπορεί να αλλάξουν,
γι΄αυτό και οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι ευέλικτες.
Στη Megacycle πιστεύουμε στην
επικοινωνία και στη στενή συνεργασία.
Πάντα έχετε τον δικό σας Account Manager
από την ομάδα μας να σας ακούσει και
να συζητήσει μαζί σας τα νέα δεδομένα.
Θέλουμε να ευθυγραμμιζόμαστε με τις
ανάγκες σας.
Μιλήστε μας για να σας προσφέρουμε
ακριβώς αυτό που χρειάζεστε!

Καθαρά και... ξεκάθαρα
Είμαστε ένας έμπιστος συνεργάτης.
Οι συνεργασίες μας διέπονται από ειλικρίνεια, κρυφά κόστη δεν υπάρχουν. Μας
ενδιαφέρει να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης γι’αυτό και μιλάμε ξεκάθαρα!
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Το τρίπτυχό μας:
• Καθαριότητα • Υγιεινή • Ασφάλεια
Στη Megacycle όλα μετράνε: οι εγκαταστάσεις, οι άνθρωποι, το περιβάλλον. Επιλέγουμε υλικά με αυστηρά κριτήρια τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη
αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα είναι φιλικά προς τον άνθρωπο κι έχουν
χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Επιθυμείτε υπηρεσίες με χρήση αποκλειστικά οικολογικών καθαριστικών;
Eίναι κάτι που μπορούμε να σας το προσφέρουμε. Διαθέτουμε πρωτοποριακά
οικολογικά προϊόντα.
Ο εξοπλισμός μας είναι σύγχρονος, δίνει λύσεις και στις πιο απαιτητικές συνθήκες και πάντοτε αναζητούμε νέα, καινοτόμα συστήματα καθαρισμού.
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2015 κι έχουμε
διασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες μας πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές
υγείας και ασφάλειας.
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Οι άνθρωποι πίσω από όλα
και πάνω από όλα!
Τα άριστα υλικά και ο σύγχρονος εξοπλισμός μας δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την επιτυχία, αλλά μόνα τους δεν
αρκούν.

Είναι οι άνθρωποι που
κάνουν τη διαφορά!
Στη Μegacycle λέμε: κάν΄το
καλά και στο σωστό χρόνο!

ανοιχτοί στην επικοινωνία. Δεν θα θέλαμε
να υποσχεθούμε ότι,ποτέ δεν θα υπάρξει
κανένα λάθος, αλλά μπορούμε να εγγυηθούμε οτι εάν τυχόν αυτό συμβεί, θα είμαστε εκεί για να το διορθώσουμε.

Στη Megacycle δεν σταματάμε
να μαθαίνουμε,
να εξελισσόμαστε.

τυπα που θέτουμε.

Αξιοποιούμε τις εμπειρίες μας και τις
μοιραζόμαστε μεταξύ μας, γιατί κάτι που
μάθαμε χθες, μπορεί να ταιριάζει σε εσάς
σήμερα. Δεν μας αρέσει η στασιμότητα.
Eπενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση του
προσωπικού μας μέσα από σεμινάρια κι
επιδείξεις νέου εξοπλισμού, με στόχο την
επαγγελματική επάρκεια και την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων.

Οι άνθρωποί μας είναι διακριτικοί κατά
τη διάρκεια της εργασίας σας, αλλά πάντα

Ενθαρρύνουμε την αυτοβελτίωση, επιβραβεύουμε την υπεύθυνη δουλειά.

Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο στη χρήση υλικών και μηχανημάτων και αποδίδει αποτελεσματικά εντός
των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων,
πάντα προσανατολισμένο στα υψηλά πρό-
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Οι υπηρεσίες μας έχουν
μεγάλο εύρος εφαρμογών
Η καθαριότητα είναι
η ειδικότητά μας!
Είμαστε εδώ για να σας εξασφαλίσουμε παντάκαθαρες εγκαταστάσεις κι ένα
υγιεινό περιβάλλον για εσάς και τους
πελάτες σας. Δεν συμβιβαζόμαστε με
τίποτα λιγότερο από ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα καθαρισμούς σε:
• Γραφειακούς χώρους
• Καταστήματα
•Ξ
 ενοδοχεία & άλλες μονάδες φιλοξενίας (Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια,
ξενώνες)
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Στις εργασίες μας συγκαταλέγονται:
•Κ
 αθαρισμοί εσωτερικών & εξωτερικών χώρων (αρχικοί, καθημερινοί,
περιοδικοί)
•Σ
 τεγνός καθαρισμός μοκετών &
χαλιών με καινοτόμο σύστημα που
επιτρέπει το καθάρισμα εν ώρα εργασίας και άμεση χρήση της μοκέτας
•Κ
 αθαρισμός ταπετσαριών επίπλων
με σύστημα ελάχιστης υγρασίας
•Π
 ιστοποιημένοι καθαρισμοί στρωμάτων από τα ακάρεα και προστασία
από την επανεμφάνισή τους
•Ε
 ιδικοί καθαρισμοί (αφαίρεση graffiti,
αποκατάσταση μετά από πλημμύρα ή
πυρκαγιά)
• Απεντομώσεις & μυοκτονίες χώρων

•Χ
 ώρους μαζικής εστίασης
(εστιατόρια, cafes κλπ)

•Σ
 υντήρηση έργων πρασίνου εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

• Κτίρια δημοσίων υπηρεσιών & οργανισμών

Στη Megacycle εγγυώμαστε ότι δια-

• Ιατρεία, νοσοκομεία

θέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνω-

• Αεροδρόμια

σία, το εκπαιδευμένο προσωπικό, τα

• Βιομηχανικούς χώρους

υλικά, τα μηχανήματα και την οργά-

• Στάδια, χώρους εκδηλώσεων

νωση, για την εκτέλεση κάθε έργου

•Μ
 έσα μαζικής μεταφοράς επιβατών
κ.α

που αναλαμβάνουμε.

Κάτι περισσότερο από
καθαρές εγκαταστάσεις
Ένας καθαρός και σωστά συντηρημένος χώρος δεν παύει να είναι αυτό
που φαίνεται - μια καθαρή εγκατάσταση - αλλά εμείς βλέπουμε και κάτι
άλλο: την εμπειρία που δημιουργούμε μέσα από τις υπηρεσίες μας!

Δημιουργούμε συνθήκες
για ασφαλή, υγιεινή και
παραγωγική εργασία.
Ένα καθαρό εργασιακό περιβάλλον
μέσα στο οποίο το προσωπικό σας
εμπνέεται κι εργάζεται ευχάριστα.
Συγκεντρωθείτε στην ουσία της εργασίας σας κι αφήστε την καθαριότητα
σε εμάς. Είναι η δική μας δουλειά!

Ενισχύουμε την εταιρική
σας εικόνα.
Έχετε έναν χώρο πρότυπο καθαριότητας,
ευχάριστο & φιλόξενο, που ‘’καλωσορίζει’’
πελάτες κι επισκέπτες.
Στα οφέλη που απολαμβάνετε εσείς και οι
επισκέπτες σας, έρχεται να προστεθεί, εάν
το επιθυμείτε, ένα μοναδικό, οικολογικό
σύστημα αναβάθμισης της ποιότητας
του αέρα εσωτερικών χώρων.
Το Ecobreeze αποδεδειγμένα απαλλάσει
τον αέρα από αλλεργιογόνα κι εσωτερικούς ρύπους, μειώνοντας τις περιπτώσεις
ασθενειών των εργαζομένων κι εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές ακόμα κι
από τις τουαλέτες.
Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα αρωματισμού μέσα από μια μεγάλη ποικιλία
πρωτότυπων αρωμάτων, για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στην εταιρική σας
ταυτότητα.
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Χρησιμοποιούμε
καινοτόμα προϊόντα
υψηλών επιδόσεων!
Προϊόντα σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες
του επαγγελματικού καθαρισμού!
•Η
 Clinex Nanochem είναι εμπορικό σήμα της Amtra
Group, ενός κορυφαίου παραγωγού χημικών προϊόντων.
•Μ
 ια πλήρης σειρά καθαριστικών προϊόντων με
ευρύτατη εφαρμογή σε εγκαταστάσεις του δικτύου
HO.RE.CΑ, βιομηχανικές κι εμπορικές εγκαταστάσεις, σχολεία, κτίρια κοινής ωφέλειας.
•Μ
 ε βιοδιασπώμενα συστατικά και νανοτεχνολογία
η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την
αντιβακτηριακή προστασία.
•Μ
 ε αυξημένη ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τις αλλεργίες.

Ένα μοναδικό σύστημα στεγνού καθαρισμού μοκετών & χαλιών!
• Άψογα αποτελέσματα χωρίς πλύση με νερό.
•Η
 μοκέτα σας είναι άμεσα διαθέσιμη - ασύγκριτο
πλεονέκτημα.
•Π
 ροστατεύει από τη γρήγορη επανεμφάνιση βρωμιάς - αποτέλεσμα που διαρκεί.
• Εξαλείφει τους επίμονους λεκέδες.
• Ιδανικό για βαθύ & ενδιάμεσο καθαρισμό.
•Π
 ροστατεύει τις ίνες,
επιμηκύνει τη διάρκεια
ζωής της μοκέτας.
•Μ
 ε επαναστατικό καθαριστικό προϊόν, 99.9%
οργανικό.
•Ε
 ιδικές βούρτσες για
καθαρισμό ξύλινων
decks.
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Σύστημα παγκόσμιας καινοτομίας στην καταπολέμηση των ακάρεων!
•Ε
 ξαλείφει τα ακάρεα από τα στρώματα και άλλες
υφασμάτινες επιφάνειες
•Ε
 μποδίζει την επανεμφάνιση των ακάρεων για 6 ολόκληρους μήνες με μία μόνο εφαρμογή
• Η απόλυτα ασφαλής αντιαλλεργική προστασία με
κύριο ενεργό συστατικό το χρυσάνθεμο
• Σας παρέχουμε πιστοποιητικό καθαρισμού
Sleepfree το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στους
πελάτες σας
Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ύπνου και το επίπεδο
υγιεινής της επιχείρησής σας.

Καθαρίζει & αρωματίζει τον αέρα εσωτερικών χώρων!
Ένα σύστημα που έχουν εμπιστευτεί εταιρείες
όπως η Mc Donald’s και η Volkswagen!
• Aπόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο & το περιβάλλον,
σε αντίθεση με άλλα συστήματα (αποσμητικά,
ιονιστές, συσκευές με όζον)
• Συγκρατεί τα αλλεργιογόνα, αφαιρεί τους
εσωτερικούς ρύπους
• Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές
• Αρωματίζει χωρίς να φράσσει τον αέρα με πτητικές
οργανικές ενώσεις
• Ιδανικό για τουαλέτες, διαδρόμους ξενοδοχείων,
χώρους υποδοχής, χώρους καπνιστών, γυμναστήρια,
γραφεία κλπ.
Απολαύστε τα οφέλη του ecobreeze με χρησιδανεισμό!

PSS & PSG SET

Συστήματα καθαρισμού ταπετσαρίας επίπλων
που στεγνώνουν γρήγορα!
• Καθαρίζουν με ελάχιστη υγρασία
• Απομακρύνουν λεκέδες, συσσωρευμένη βρωμιά και
οσμές
• Αναζωογονούν τα χρώματα
• Προηγμένη τεχνολογία ενθυλάκωσης της βρωμιάς
σε μικροκρυστάλλους
• Ιδανικά για ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους υποδοχής, πλοία, κινηματογράφους

Τα οικολογικά καθαριστικά μας!
Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις των παραδοσικών
χημικών με ευρεία εφαρμογή και γνώμονα την υψηλή
απόδοση, την ασφάλεια και τη φιλικότητα στο περιβάλλον.
Με ειδική σειρά καθαριστικών με προβιοτικά τα οποία
συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά το πέρας της
εφαρμογής τους, εξαφανίζοντας τη βρωμιά και προσφέροντας καθαριστική προστασία μακράς διάρκειας.
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Αργυρούπολη, Αττική
Website: www.megacycle.gr
Tηλ.: 210 9701070
Εmail: info@megacycle.gr

