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ελευθερία

μια για 
πάντα 
σιγουριά

ο αξιόπιστος 
συνεργάτης 
σας

housekeeping

επαγγελματικές 
υπηρεσίες 
βιομηχανικής 
πλύσης

πιστοποιημένη 
ποιότητα

φροντίδα

ξεκάθαρα 
η καλύτερη 
επιλογή

Στην Spick and Span σας προσφέρουμε κάτι 
πολύ παραπάνω από μια απλή συνεργασία: 
Σας προσφέρουμε σιγουριά, αξιοπιστία, 
ελευθερία. 

Ως αποκλειστικοί συνεργάτες της COCO-MAT, 
αναλαμβάνουμε την ανανέωση ολόκληρου του 
εξοπλισμού λευκών ειδών του ξενοδοχείου 
σας, και την καθημερινή φροντίδα και 
ολοκληρωμένη διαχείρισή του ιματισμού. 

Επιλέξτε ανάμεσα στις ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες leasing λευκών ειδών, βιομηχανικής 
πλύσης και παροχής προϊόντων προσωπικής 
περιποίησης. 

Έτσι, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πια για 
την προμήθεια και φροντίδα του ιματισμού. 

Η Spick and Span είναι ξεκάθαρα η καλύτερη 
επιλογή!



Οι πελάτες σας θα 
αισθανθούν την διαφορά



επαγγελματική 
φροντίδα 
ειδών 
ιματισμού

H Spick and Span διαφοροποιεί τις συνταγές 
επεξεργασίας ανάλογα με την ποιότητα και 
το είδος του ιματισμού, επιτυγχάνοντας την 
καλύτερη ποιότητα πλύσης στην Ελλάδα.

Η χρήση πιστοποιημένων απορρυπαντικών 
προφυλάσει τον ιματισμό και αυξάνει την 
διάρκεια ζωής τους.

Επιπλέον, λόγω του έμπειρου προσωπικού και 
της ευελιξίας της παραγωγικής διαδικασίας, η 
μονάδα παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
προσαρμοσμένες απόλυτα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

Ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσμα 
για τους πελάτες μας. 



Σύστημα διαλογής και ταξινόμησης των ειδών 
ιματισμού ανά πελάτη σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο.

Διαλογή + 
ταξινόμηση



Πλύση - 
απολύμανση

Διαφοροποιημένη χρήση απορρυπαντικού 
ανάλογα με τις προδιαγραφές του 
κάθε υφάσματος. Διασφάλιση πλήρους 
απολύμανσης κατά τη διάρκεια της 
πλύσης.



Στέγνωμα

Αυτόματη διαδικασία στεγνώματος, χωρίς 
καταπόνηση των νημάτων με ταυτόχρονη 
ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας 
για εγγυημένο αποτέλεσμα.



Σιδέρωμα

Ύψιστης ποιότητας σιδέρωμα για τα λινά, 
με δυνατότητα ρύθμισης της απαιτούμενης 
θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος του 
ιματισμού.



Δίπλωμα 
σεντονιού

Αυτόματες διπλωτικές μηχανές εξασφαλίζουν 
ομοιόμορφο δίπλωμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του πελάτη.



Δίπλωμα 
πετσέτας

Δυνατότητα Γαλλικού ή Αμερικάνικου τύπου 
διπλώματος πετσέτας ανάλογα με την επιθυμία 
του κάθε πελάτη.



Συσκευασία

Ομαδοποιημένη συσκευασία και ταξινόμηση ανάλογα με τον πελάτη.



Διακίνηση

Καθημερινή διακίνηση από και προς τον πελάτη με 
σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων Spick and Span.







leasing
λευκών ειδών 
COCO-MAT

Nέα υπηρεσία στον χώρο των ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών με την υπογραφή της COCO-MAT.

Λευκά είδη, πετσέτες, μπουρνούζια από 100% 
βαμβάκι άριστης ποιότητας τα οποία φέρουν 
τις καλύτερες προδιαγραφές και αποτελούν 
μια σίγουρη επένδυση για την επαγγελματική 
χρήση.





COCO-MAT 
ξενοδοχειακά προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας

Με βάση το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, 
πλούσια σε βιταμίνες Α, D, E, F και Κ 
χαρίζουν στο δέρμα πλούσια ενυδάτωση 
και φροντίδα.



σε αποκλειστική συνεργασία leasing με




