At your
service!
www.megacyclestore.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 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.
Η αγάπη μας για την καινοτομία δεν
μας άφησε να επαναπαυθούμε.
Ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσής μας
στον τομέα του καθαρισμού και της συ-
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νεχούς 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.
Η δραστηριότητά μας στον κλάδο Facility
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!

Megacycle Store: Προϊόντα
& Συστήματα καθαρισμού
που δίνουν λύσεις!
Στη Megacycle σκεφτόμαστε σαν πελάτες γιατί βρεθήκαμε στη θέση του πελάτη.
Σαν εταιρεία Facility Services, αναζητούσαμε λειτουργικά προϊόντα κι εξοπλισμό, να καλύπτουν αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες καθαρισμού. Μέσα από την
αναζήτησή μας για το καινοτόμο και το νέο προϊόν, δημιουργήθηκε το Megacycle Store.

Στο Megacycle Store συγκεντρώνουμε όλα αυτά που ψάχνετε κι όλα αυτά
που δεν θα βρείτε αλλού γύρω από τον
επαγγελματικό καθαρισμό !
Συνεργαζόμαστε με εγχώρια και παγκόσμια brands, μερικών εκ των οποίων
είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην
Ελλάδα και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εμπόρους χονδρικής και για όλους
τους κλάδους της επαγγελματικής αγοράς
όπως εταιρείες καθαρισμού, ξενοδοχεία,
εστιατόρια, καταστήματα, σχολεία, βιομηχανίες κλπ.
Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία μέσα
από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που
συνεχώς ανανεώνεται. Παρέχουμε:
• Επαγγελματικά απορρυπαντικά για
χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία,
εστιατόρια

•Κ
 αινοτόμο σύστημα στεγνού καθαρισμού χαλιών & μοκετών. Άψογα αποτελέσματα στον βαθύ & ενδιάμεσο καθαρισμό χωρίς πλύση με νερό!
•Σ
 ύστημα καθαρισμού ταπετσαριών
επίπλων με χαμηλή υγρασία
•Ε
 ργαλεία και μηχανήματα καθαρισμού
επώνυμων κατασκευαστών
•Π
 ιστοποιημένο σύστημα καθαρισμού
στρωμάτων από τα ακάρεα & προστασία από την επανεμφάνισή τους
•Μ
 οναδικό, οικολογικό σύστημα φίλτρανσης του αέρα εσωτερικών χώρων
το οποίο απαλλάσσει από τα αλλεργιογόνα & τους εσωτερικούς ρύπους κι εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές

Κοιτάμε στο μέλλον.
Εξελίσσουμε τον κλάδο του
καθαρισμού στην Ελλάδα.

• Εξειδικευμένα καθαριστικά προϊόντα
που δίνουν λύση εκεί που τα συμβατικά
σταματούν
• Καθαριστικά πισίνας & αυτοκινήτων
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Αποκλειστικά στο
Megacycle Store!
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 επαγγελματικών 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
• Άριστη σχέση ποιότητας - κόστους

Clinex 4Dirt

Πανίσχυρο ενάντια
στους λεκέδες από
φυτικά & ζωικά λίπη,
πετρέλαιο, συσσωρευμένη βρωμιά!

Clinex Grill

Καθαρίζει άψογα τα
καμένα λίπη χωρίς
τρίψιμο!

Clinex 4Hall

Ιδανικό για τον καθαρισμό & τη φροντίδα
δαπέδων μεγάλων
επιφανειών.

Clinex W3
Active Shield

Καθημερινό καθαριστικό χώρων υγιεινής. Δημιουργεί
προστατευτικό φιλμ
ενάντια στη βρωμιά!

...πάνω από 60 διαφορετικά προϊόντα
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Μηχανές στεγνού καθαρισμού μοκετών
χαλιών & σκληρών δαπέδων

Μικρή μηχανή
για μοκέτες &
χαλιά, ιδανική
για σκάλες
& στενούς
χώρους

PRO 35

PRO 45

ΤΜ3

Ένα μοναδικό σύστημα στεγνού
καθαρισμού μοκετών & χαλιών!

Άψογα αποτελέσματα χωρίς
πλύση με νερό!

• Άψογα αποτελέσματα χωρίς πλύση με νερό
• Η μοκέτα είναι άμεσα διαθέσιμη
- ασύγκριτο πλεονέκτημα
• Προστατεύει από τη γρήγορη
επανεμφάνιση βρωμιάς - αποτέλεσμα που διαρκεί
• Εξαλείφει τους επίμονους λεκέδες
• Προστατεύει τις ίνες, επιμηκύνει
τη διάρκεια ζωής της μοκέτας
• Ιδανικό για βαθύ & ενδιάμεσο
καθαρισμό
• Ειδικές βούρτσες για καθαρισμό
ξύλινων decks

Dry Compound

Με βούρτσες για φροντίδα ξύλινων
decks

Ξηρό καθαριστικό
προϊόν, για μοκέτες &
χαλιά, 99.9% οργανικό.
Απορροφά τη βρωμιά
σαν σφουγγάρι!

Δείτε το video, με ένα κλικ εδώ: https://bit.ly/2MqhqE0

Μηχανές εύκολες
στη χρήση!

Crystal Cleaner

Υπερσυμπυκνωμένη σειρά καθριστικών για μοκέτες & χαλιά.
Mε προηγμένη τεχνολογία που
ενθυλακώνει τη βρωμιά σε
μικροκρυστάλλους!
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PSS & PSG
SET

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

PSG

PSS
εύκολα στη χρήση

Σύστημα παγκόσμιας
καινοτομίας στην καταπολέμηση των ακάρεων!
• Εξαλείφει τα ακάρεα από τα στρώματα
και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες
• Εμποδίζει την επανεμφάνιση των
ακάρεων για 6 ολόκληρους μήνες με
μία μόνο εφαρμογή
• Η απόλυτα ασφαλής, αντιαλλεργική
προστασία με κύριο ενεργό συστατικό
το χρυσάνθεμο
• Πιστοποιητικό καθαρισμού Sleepfree
το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε
στους πελάτες σας
Αναβαθμίστε την ποιότητα ύπνου και
το επίπεδο υγιεινής της επιχείρησής
σας!
www.sleep-free.gr
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Δείτε το video, με ένα κλικ εδώ:
https://bit.ly/2RFIwIR

Καθαρίζει & αρωματίζει τον
αέρα εσωτερικών χώρων!
Ένα σύστημα που έχουν
εμπιστευτεί εταιρείες όπως η
McDonald’s και η Volkswagen!

•A
 πόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο
& το περιβάλλον, σε αντίθεση με άλλα
συστήματα (κοινά αποσμητικά, ιονιστές,
συσκευές με όζον)
•Σ
 υγκρατεί τα αλλεργιογόνα, αφαιρεί
τους εσωτερικούς ρύπους
•Ε
 ξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές
•Μ
 ε ειδική τεχνολογία που αρωματίζει
χωρίς να φράσσει τον αέρα με πτητικές
οργανικές ενώσεις
• Μεγάλη ποικιλία αρωμάτων
• Ι δανικό για τουαλέτες, χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό, διαδρόμους ξενοδοχείων, χώρους υποδοχής, γραφεία,
χώρους καπνιστών, κλπ.

Ένα πολύτιμο προϊόν!
www.ecobreeze.gr

Δείτε το video, με ένα κλικ εδώ: https://bit.ly/2Cy2W0g
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H σχέση μας δεν
τελειώνει με την πώληση...
Τότε αρχίζει!
Είμαστε ο προμηθευτής σας;
Tότε σίγουρα έχετε στα χέρια
σας ένα πολύ καλό προϊόν!
Αυτό που θέλουμε είναι να επωφεληθείτε στο έπακρο των δυνατοτήτων του. Γι΄
αυτό και δεν παύουμε να είμαστε δίπλα
σας με ένα οργανωμένο after sales
service, πρόθυμοι να απαντήσουμε σε
οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη
χρήση ή την εφαρμογή ενός προϊόντος ή
ενός μηχανήματος.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας! Μας αρέσει να δίνουμε λύσεις κι
αυτό γίνεται πάντα σε συνεργασία με
εσάs.
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Επισκεφθείτε το
www.megacyclestore.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο
ευκολίας κι εξέλιξης!

ΑΘΗΝΑ
Kυπρίων Αγωνιστών 15
164 51, Αργυρούπολη
Tηλ.: 210 9701070
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φιλικής Εταιρείας 7
555 35, Πυλαία
Τηλ.: 2310 698801
E-shop: www.megacyclestore.gr
Εmail: info@megacyclestore.gr
www.facebook.com/megacyclestore

