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Απόλυτη προτεραιότητα

για το ξενοδοχείο σας: 

Καθαριότητα & Υγιεινή 
MaistraliMedical

R

Στην εταιρεία μας, η ασφάλεια και η υγιεινή του επαγγελμα-

τικού χώρου αποτελούν προτεραιότητά μας. 

Ο στόχος μας είναι να σας υποστηρίξουμε 

στο ξενοδοχείο σας - όχι μόνο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης του κορονοϊού.

σας 

προτείνοντας 

λύσεις για τη σωστή τήρηση της καθαριότητας και της 

υγιεινής 

Νικ. Μανδηλαρά & Άρεως

84100 Ερμούπολη / Σύρος

22810 84727

medical@maistraligroup.gr

maistraligroup.gr/medical

facebook.com/medical

Maistrali Medical
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Κρατήστε το χώρο σας 

ασφαλή από τον κορονοϊό

Πινακίδες & Σήμανση
!

Μέσα ατομικής Προστασίας

Απολυμαντικά Επιφανειών

Αντισηπτικά Χεριών

Αναλύσεις Νερού & Τροφίμων
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Αντισηπτικά Χεριών:

Gel & Μαντηλάκια

Τα αντισηπτικά gel χεριών καλό είναι 

να διατίθενται σε συσκευασία με αντλία 

σε κοινόχρηστους χώρους όπως:

Εστιατόρια / Μπαρ, 

Αίθουσα πρωινού, 

Κοινόχρηστες τουαλέτες, 

Γυμναστήριο 

Reception

n

n

n

n

n

Αντισηπτικό gel χεριών για ταχεία 

αντισηψία με μεγάλη μικροβιοκτόνο 

δράση για υψηλή προστασία υγιεινής 

και ασφάλειας.

475ml | 100ml

Αντισηπτικό Gel Χεριών

Αλκοολούχα Υγρομάντηλα 

Αλκοολούχα υγρομάντηλα 

(10τμχ) με ήπιο αντισηπτικό 

παράγοντα, εμποτισμένα με 

75% οινόπνευμα.

Συμβουλή

Για τους επισκέπτες μπορείτε να 

διαθέσετε αντισηπτικά σε ατομική 

συσκευασία (100ml) και 

αντισηπτικά υγρομάντηλα. 

Δείξτε στους επισκέπτες σας ότι κάνετε τα πάντα για την 

τήρηση της υγιεινής και ότι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς.
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Απολυμαντικά Επιφανειών για 

υγιεινή και καθαριότητα

Όλες οι επιφάνειες που αγγίζονται συχνά πρέπει να 

καθαρίζονται αρκετές φορές την ημέρα με απολυμαντικά, 

ιδιαίτερα 

Εστιατόρια / Μπαρ, 

Αίθουσα πρωινού, 

Κοινόχρηστες τουαλέτες, 

Γυμναστήριο 

Reception

σε κοινόχρηστους χώρους όπως:

n

n

n

n

n

Απολυμαντικό Επιφανειών

Αλκοολούχο απολυμαντικό ταχείας δράσης 

χωρίς αλδεΰδες. Είναι έτοιμο προς χρήση, με 

ταχεία και ολοκληρωμένη δράση, αλλά και 

ευρεία συμβατότητα με υλικά για επιφάνειες 

ανθεκτικές στην αλκοόλη. Στεγνώνει

 γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. 

Δεν έχει χρωστικές και αρώματα

50ml | 1lt 

Spray Sanitizer

Sanitizer spray 150 ml με 

βαλβίδα ONE SHOT

Εξυγιαίνει το χώρο από 

βακτήρια, ιούς, μικρόβια και 

οσμές. 1 φιάλη εξυγιαίνει ένα 

χώρο 75 τ.μ.

Παραδίδεται πιστοποιητικό 

χρήσης προϊόντος. 

Το Spray Sanitizer μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί την ημέρα 

αναχώρησης των πελατών για την 

εξυγίανση του δωματίου . 

Συμβουλή
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Μέσα Ατομικής Προστασίας

Τα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, σκουφιά μιας χρήσης, 

μάσκες προσώπου ) προτείνεται να χρησιμοποιούνται από το 

προσωπικό του ξενοδοχείου, καθαρίστριες, εργατικό 

προσωπικό, προσωπικό κουζίνας.

 Όταν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, δημιουργείται στον πελάτη 

η εικόνα ότι το κατάλυμα προσφέρει πρόληψη αλλά και το 

προσωπικό προστατεύεται.

Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, 

χωρίς latex 

σε 8 αποχρώσεις:

Γάντια Νιτριλίου μιας χρήσης

Σκούφια non woven με λάστιχο

Εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και 

προστασία, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου 

το τριχωτό της κεφαλής. Παρέχουν 

καλό αερισμό είναι ανθεκτικά και πολύ 

άνετα στον χρήστη.

Μάσκα χειρουργείου μιας χρήσης, 

τριών στρωμάτων (3-PLY), 

υποαλλεργική με λάστιχο.

Μάσκα προστασίας με Λάστιχο

Υλικό: Cotton Penie 3 στρώσεις

n

n

n

n

Πολλαπλών χρήσεων

Με φίλτρο για περισσότερη 
προστασία

Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο 
και στο σιδέρωμα

Πιστοποιητικό CE

Μάσκες Υφασματινές

MaistraliMedical
R
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νΑναλύσεις Νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης & Τροφίμων
Η ασφάλεια του επισκέπτη σας είναι ο βασικότερος στόχος σας 

κατά την προετοιμασία του φαγητού. Τα παθογόνα βακτήρια 

(όπως Σαλμονέλα, Λιστέρια) δεν πρέπει να εισέρχονται στην 

τροφική αλυσίδα. Επίσης, η ποιότητα νερού (της πισίνα, του 

δωματίου, της κουζίνας) πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση 

για την προστασία της υγείας των πελατών σας.

Με σύγχρονο εξοπλισμό και με εξειδικευμένες πρότυπες 

μεθόδους σας προσφέρουμε ακόμα και τις πιο απαιτητικές 

διαδικασίες ανάλυσης νερού και τροφίμων.

Ανάλυση Νερού Πισίνας
Οι βασικότερες παράμετροι που εξετάζονται :

Μικροβιολογικές: E. coli, Enterococci, Coliforms,  

Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα

Φυσικοχημικές: pH, Αλκαλικότητα Θολερότητα

Yπολειμματικό χλώριο

MaistraliMedical
R

ΝΕΡΟΥ
Αναλύσεις

Ανίχνευση Λεγιονέλλας
ΝΕΡΟΥ
Αναλύσεις

Σας προσφέρουμε τις ακόλουθες αναλύσεις 

ανίχνευσης λεγιονέλλας:

(1) στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (Μπάνιο)

(2) σε Κλιματιστικό

Οι περιοδικότητες αναλύσεων ορίζονται από την νομοθεσία.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αναλύσεις

Μικροβιολογική ανάλυση κρύου και ζεστού φαγητού. 

Μικροβιολογική Ανάλυση επιφανειών.

Παράμετροι που εξετάζονται: Escherichia Coli,

Staphylococcus Aureus, Bacillus Cereus,

Σαλμονέλλας, Λιστέριας και άλλα.
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της εξάπλωσης του κορονοϊού 
Για για τη λήψη μέτρων περιορισμού για την εξάπλωση του 

κορονοϊού πρέπει να ακολουθούνται οι απαιτούμενες πρακτικές 

υγιεινής και καθαριότητας από τους εργαζόμενους και τους 

πελάτες σας.

Έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά χρήσιμων πινακίδων για εσάς, 

αλλά είμαστε επίσης στη διάθεση σας για να τις σχεδιάσουμε 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
MaistraliMedical

R

Πλένετε 
τα χέρια σας

Φοράτε 
προστατευτικά 

γάντια

Φοράτε 
μια μάσκα

Φοράτε
προστατευτικό 

ρουχισμό

Η υγιεινή και η ασφάλεια στον εργασιακό 

χώρο, όπως κουζίνα,laundry, πισίνα κτλ. είναι 

υποχρέωση για τους εργαζόμενους και τους 

πελάτες σας. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία 

πινακίδων για την τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας.

Πινακίδες για τον εργασιακό χώρο

Πλένετε τα χέρια σας

Plexiglas

125 x 125 mm

Αποφύγετε την χειραψία 

Plexiglas

125 x 125 mm

Πινακίδες για κοινόχρηστους χώρους

Συμβουλή

Επικοινωνήστε μαζί μας για να 

σχεδιάσουμε τη δική σας πινακίδα...

Σχεδιάζουμε πινακίδες PVC, 

αλουμίνιο και plexiglas σύμφωνα με 

τις επιθυμίες σας.

!
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