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Είμαστε η ομάδα της 
Megacycle κι έχουμε ένα πάθος: 
τον καθαρισμό!

Η Μegacycle είναι μια εταιρεία αφοσιω-
μένη 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 γρή-
γορα κερδίσαμε την εμπιστοσύνη συνεργα-
τών και πελατών.

Έκτοτε, έχουμε σημειώσει επιτυχημένες 
συνεργασίες με μεγάλα ονόματα επαγ-
γελματιών, ανταποκρινόμενοι στις προ-
κλήσεις 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-

νεχούς αναζήτησής μας για πρωτοπορι-
ακά, νέα προϊόντα, δημιουργήσαμε το 

Megacycle Store, ένα σύγχρονο 
ηλεκτρονικό κατάστημα 
το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των ανα-
γκών καθαρισμού & υγιεινής επαγγελματι-
κών χώρων.

Η δραστηριότητά μας στον κλάδο Facility 
Services μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα: 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 είμα-
στε 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!

Άς συστηθούμε!
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Η καθαριότητα είναι 
η ειδικότητά μας! 

Είμαστε εδώ για να σας εξασφαλίσου-
με παντάκαθαρες εγκαταστάσεις κι ένα 
υγιεινό περιβάλλον για εσάς και τους 
πελάτες σας. Δεν συμβιβαζόμαστε με 
τίποτα λιγότερο από ένα τέλειο απο-
τέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα καθαρι-
σμούς σε:

• Γραφειακούς χώρους
• Καταστήματα
•  Ξενοδοχεία & άλλες μονάδες φιλοξε-

νίας (Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
ξενώνες)

•  Χώρους μαζικής εστίασης 
  (εστιατόρια, cafes κλπ)
•  Κτίρια δημοσίων υπηρεσιών & οργα-

νισμών
• Ιατρεία, νοσοκομεία
• Αεροδρόμια
• Βιομηχανικούς χώρους
• Στάδια, χώρους εκδηλώσεων
•  Σκάφη αναψυχής

Στις εργασίες μας συγκαταλέγονται:
•  Καθαρισμοί εσωτερικών & εξωτε-

ρικών χώρων (αρχικοί, καθημερινοί, 
περιοδικοί)

•  Καθαρισμοί με 100% οικολογικά 
προϊόντα

•  Στεγνός οικολογικός καθαρισμός 
μοκετών & χαλιών σε επαγγελματι-
κούς χώρους & σκάφη. Άμεση χρήση 
της μοκέτας

•  Καθαρισμός ταπετσαριών επίπλων 
με σύστημα ελάχιστης υγρασίας

•  Πιστοποιημένοι καθαρισμοί στρω-
μάτων από τα ακάρεα και προστασία 
από την επανεμφάνισή τους

•  Ειδικοί καθαρισμοί (αφαίρεση graffiti, 
αποκατάσταση μετά από πλημμύρα ή 
πυρκαγιά)

•  Συντήρηση έργων πρασίνου εσωτερι-
κών & εξωτερικών χώρων

Στη Megacycle εγγυώμαστε ότι δια-
θέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνω-
σία, το εκπαιδευμένο προσωπικό, τα 
υλικά, τα μηχανήματα και την οργά-
νωση, για την εκτέλεση κάθε έργου 
που αναλαμβάνουμε.

Οι υπηρεσίες μας έχουν 
μεγάλο εύρος εφαρμογών
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Αποκλειστικά στο 
Megacycle Store!
Καινοτόμα προϊόντα 
υψηλών επιδόσεων!

Καθαρίζει άψογα τα 
καμμένα λίπη χωρίς 
τρίψιμο! Τεχνολογία 
ενεργού αφρού.

Αφρός καθαρισμού 
για τζάμια & λοιπές 
γυάλινες επιφά-
νειες. Εκπληκτικό 
αποτέλεσμα.

Καθημερινό καθαρι-
στικό χώρων υγι-
εινής. Δημιουργεί 
προστατευτικό φιλμ 
ενάντια στη βρωμιά!

...πάνω από 60 διαφορετικά προϊόντα

Clinex 4Dirt Clinex Grill Glass Foam Clinex W3 
Active Shield

Προϊόντα σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες 
του επαγγελματικού καθαρισμού!

•  Η Clinex Nanochem είναι εμπορικό σήμα της Amtra 
Group, ενός κορυφαίου παραγωγού χημικών προϊό-
ντων

•  Μια πλήρης σειρά επαγγελματικών καθαριστικών 
προϊόντων με ευρύτατη εφαρμογή σε εγκαταστάσεις 
του δικτύου HO.RE.CΑ, βιομηχανικές κι εμπορικές 
εγκαταστάσεις, σχολεία, κτίρια κοινής ωφέλειας 

•  Με βιοδιασπώμενα συστατικά και νανοτεχνολογία 
η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την 
αντιβακτηριακή προστασία

• Άριστη σχέση ποιότητας - κόστους

Πανίσχυρο ενάντια 
στη σκληρή βρωμιά 
& τους λιπαρούς 
λεκέδες. 
Βιοαποικοδομήσιμο.
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PRO 35 PRO 45 ΤΜ3

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

Με βούρτσες για φροντίδα ξύλινων 
decks

Άψογα αποτελέσματα χωρίς
πλύση με νερό!

Ένα μοναδικό σύστημα στεγνού 
καθαρισμού μοκετών & χαλιών!

•  Άψογα αποτελέσματα χωρίς πλύ-
ση με νερό

•  Η μοκέτα είναι άμεσα διαθέσιμη 
- ασύγκριτο πλεονέκτημα

•  Προστατεύει από τη γρήγορη 
επανεμφάνιση βρωμιάς - αποτέ-
λεσμα που διαρκεί

•  Εξαλείφει τους επίμονους λεκέ-
δες

•  Προστατεύει τις ίνες, επιμηκύνει 
τη διάρκεια ζωής της μοκέτας

•  Ιδανικό για βαθύ & ενδιάμεσο 
καθαρισμό

•  Ειδικές βούρτσες για καθαρισμό 
ξύλινων decks

Μηχανές εύκολες
στη χρήση!

Μηχανές στεγνού καθαρισμού μοκετών
χαλιών & σκληρών δαπέδων

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

Ιδανικές & για μοκέτες σκαφών
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Σύστημα παγκόσμιας 
καινοτομίας στην καταπο-
λέμηση 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

εύκολα στη χρήση
PS1 Power Set

Master Set

Συστήματα καθαρισμού 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, χώ-

ρους υποδοχής, πλοία, κινηματογράφους

Για ταπετσαρίες 
επίπλων

Δείτε το video, με ένα κλικ εδώ: 
https://bit.ly/2RFIwIR
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Καθαρίζει & αρωματίζει τον 
αέρα εσωτερικών χώρων! 

Ένα σύστημα που έχουν 
εμπιστευτεί εταιρείες όπως η 
McDonald’s και η Volkswagen! 

•  Aπόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο 
& το περιβάλλον, σε αντίθεση με άλλα 
συστήματα (κοινά αποσμητικά, ιονιστές, 
συσκευές με όζον)

•  Συγκρατεί τα αλλεργιογόνα, αφαιρεί 
τους εσωτερικούς ρύπους

•  Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές
•  Με ειδική τεχνολογία που αρωματίζει 

χωρίς να φράσσει τον αέρα με πτητικές 
οργανικές ενώσεις

• Μεγάλη ποικιλία αρωμάτων
•  Ιδανικό για τουαλέτες, χώρους με ανε-

παρκή εξαερισμό, διαδρόμους ξενο-
δοχείων, 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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Repeatedly fill the bottle through the cap

up to 48 times. !
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100%  Οικολογικές 
λύσεις!

• Καθαρίζει χωρίς χρήση χημικών
•  Καθαρίζει εύκολα barbeque, σχάρες, 

ηλεκτρικές ψησταριές, σούβλες
•  Αποτελεσματικό σε βρωμιές, λίπη, 

καμμένο φαγητό
•  Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα, μη 

τοξικά υλικά
• Οικολογικό & άοσμο
•  Προσαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια 

των μεταλλικών ράβδων, ακόμα και στα 
πλαϊνά μέρη

•  Δεν αναπτύσσει βακτήρια στην 
επιφάνειά του

•  100% ασφαλές, σε αντίθεση με τις 
μεταλλικές βούρτσες που μπορεί να 
αφήσουν επικίνδυνα υπολείμματα τα 
οποία ενσωματώνονται στο φαγητό

Ανακαλύψτε ένα επαναστα-
τικό προϊόν καθαρισμού για 
ψησταριές, σχάρες & σούβλες!

Κορυφαία
Ευρωπαϊκή
ποιότητα

Φιλικό στον
άνθρωπο
και στο περιβάλλον

Χωρίς
χημικά

Εξαιρετικά
πορώδες - μεγάλη 
καθαριστική 
δύναμη

• Βιοκαθαριστικό γενικού καθαρισμού
•  Σαμπουάν χαλιών και ταπετσαρίας 

επίπλων
•  Καθαριστικό τοπικών λεκέδων 

χαλιών και ταπετσαρίας
•  Καθαριστικό εξωτερικών, σκληρών 

επιφανειών
• Σπρέι εξουδετέρωσης οσμών
• Λιποκαθαριστικό
• Αφαλατικό
• Καθαριστικό ειδών υγιεινής
• Αποφρακτικό

Σειρά Προϊόντων
Professional

Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις των 
παραδοσιακών χημικών καθαριστικών, με 
ευρεία εφαρμογή και γνώμονα την υψηλή 
απόδοση, την ασφάλεια και τη φιλικότητα 
στο περιβάλλον. 
Με ειδική σειρά καθαριστικών με προβι-
οτικά, τα οποία συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν και μετά το πέρας της εφαρμογής 
τους, εξαφανίζοντας τη βρωμιά και 
προσφέροντας καθαριστική προστασία 
μακράς διάρκειας.



ΑΘΗΝΑ
Kυπρίων Αγωνιστών 15 
164 51, Αργυρούπολη
Tηλ.: 210 9701070

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φιλικής Εταιρείας 7
555 35, Πυλαία
Τηλ.: 2310 698801

AMSTerDAM
Keizersgracht 482, 1017 eG
Tel.: +00 30 6951005343

Website: www.megacycle.gr
e-shop: www.megacyclestore.gr
     www.facebook.com/megacyclestore
      megacycle channel


