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Με πάνω από 30 χρόνια πείρα στο χώρο των καθαριστηρίων, η AMA 
UNIVERSAL HELLAS έχει καθιερωθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρεί-
ες εξοπλισμού και υποστήριξης ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων καταλυ-
μάτων, καθαριστηρίων κ.τ.λ.

Με το μεράκι και τη συνέπεια που μας διακρίνει, καθώς και τη συνεχή 
ενημέρωση μας στις εξελίξεις του επαγγέλματος, καλύπτουμε και συνε-
χίζουμε απαρέγκλιτα ως σήμερα να προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες 
και στον πλέον απαιτητικό πελάτη. Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει 
η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας σε όποιο σημείο της χώρας 
και αν βρίσκονται.

Στις εγκαταστάσεις μας κάθε νέος ή παλιός επαγγελματίας μπορεί να 
εκπαιδευτεί στις νέες μεθόδους καθαρισμού υφασμάτων χρησιμοποι-
ώντας όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και μεθόδους που υπάρχουν στο 
χώρο.

Η AMA UNIVERSAL HELLAS σας παρέχει επαγγελματικές λύσεις σε κάθε 
σας ανάγκη και εγγυάται την ομαλή λειτουργία της επιχείρησησς σας.

Βασίλης Η. 
      Ζαχαρόπουλος



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ

Μηχανήματα Ιταλικής τεχνολογίας με πατενταρι-
σμένες ευρεσιτεχνίες, φιλικά προς το χρήστη και 

με σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ

Μελέτη, σχεδιασμός και χωροταξική μελέτη διά-
ταξης των μηχανημάτων για την σωστή λειτουργία 

στο χώρο επιλέγοντας πάντα λύσεις
συμφέρουσες και αποδοτικότερες για εσάς.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση παλαιών και νέων 
επαγγελματιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και 

τις πιο προηγμένες τεχνικές καθαρισμού.

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Καινοτόμα χημικά καθαριστικά του Ιταλικού οίκου 
ALBERTI ANGELO. 

Ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους τύπους 
καθαρισμού με σεβασμό προς το περιβάλλον 

και τον χρήστη. 
Πιστοποιηµένες υπηρεσίες ISO.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Μεγάλη γκάμα προϊόντων για όλες τις ανάγκες 
του σύγχρονου επαγγέλματος.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών μηχανημάτων
καθώς και άρτια οργανωμένο τεχνικό

τμήμα ικανό να αντιμετωπίσει και
να επιλύσει κάθε τεχνικό πρόβλημα.
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Μηχανήματα
Μηχανές Στεγνού Καθαρισμού

 » Μηχανήματα στεγνού καθαρισμού από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L.

 » Κλειστού κυκλώματος από 10 - 43 kg.

 » Εξοπλισμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγέλματος.

210/216 SP
10 - 16 κιλά
2 δεξαµενές

212/216 LP
12 - 16 κιλά
2 δεξαµενές

310/316 LP
10 - 16 κιλά
3 δεξαµενές

316/320/325/335 LH
16 - 20 - 25 - 35 κιλά KWL
3 δεξαµενές

320/325/335/343 LP
20 - 25 - 35 43 κιλά
3 δεξαµενές

AMA
u n i v e r s a l
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310/316 LP
10 - 16 κιλά
3 δεξαµενές

Μηχανήματα
Μηχανές Στεγνού Καθαρισμού

HS 350/400/600/900 
MULTISOLVENT
17-20-28-45 kg
3 δεξαµενές

RS 250/350 
MULTISOLVENT
13-17 kg
2 δεξαµενές

200/250/350/400 C

10-12-17-20kg
2 δεξαµενές

200/250/350
400/450/550 S
10-12-17-20-22-26 kg
2 δεξαµενές

200/250/350
400/450/550 Ρ
10-12-17-20-22-28 kg
3 δεξαµενές
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Μηχανήματα
Επαγγελματικά Πλυντήρια Νερού

GH6 

Πολύστροφο πλυντήριο  
ημι-επαγγελματικό  
χωρητικότητας 6 κιλών.
Ιδανικό για µικρές επιχειρήσεις.

GWH/GWM/GWN WAVY

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων υψηλών-μεσαίων 
και χαμηλών στροφών με LCD οθόνη αφής και 
διαδραστικό γραφικό χωρητικότητας 8-10-14-18-24 
και 28 κιλών.

GWM/GWN G4-Wiz

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων μεσαίων και 
χαμηλών στροφών με υπολογιστή G4-Wiz χωρητι-
κότητας 8-11-14-18-24 και 28 κιλών.

GHD10 – GHD10C

Στοιβάσιμο πλυντήριο & στεγνω-
τήριο χωρητικότητας 10 κιλών. 
Η ιδανική λύση για κάθε είδος 
επιχείρησης, με δυνατότητα 
εγκατάστασής τους σε οποιονδή-
ποτε χώρο και τύπο πατώματος.
Διατίθεται και µε κερµατοδέκτη.

GH10 – GH10C

Επαγγελματικό πλυντήριο για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρη-
τικότητας 10 κιλών. Πολύστροφο 
με μεγάλο άνοιγμα πόρτας, 
εργονομική οθόνη λειτουργίας 
και 6 προγράμματα.
Διατίθεται και µε κερµατοδέκτη.
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9Μηχανήματα
Επαγγελματικά Πλυντήρια Νερού

WFM G4M

Βιομηχανικό πλυντήριο εξοικονόμησης 
ενέργειας. Η δεύτερη βαλβίδα εκκένωσης, 
επιτρέπει την εκτροπή του νερού σε δεξαμενή 
ανάκτησης έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί αργότερα για άλλα προγράμματα 
πλύσης. 
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
33 - 40 - 55 κιλά.

LM

Πλυντήριο πολύστροφο με έγχρωμη οθόνη 
αφής IM11 με είκονίδια και απεριόριστα 
προγράμματα. 
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
8 - 11 - 14 - 18 -23 κιλά.

WFP 

Βιομηχανικό πλυντήριο μεγάλης 
χωρητικότητας. 

Το πλυντήριο διαθέτει  
σύστημα ανάκλησης κάδου  
(κατόπιν παραγγελίας) για ευκο-
λία στη φόρτωση - εκφόρτωση 
του ιματισμού. 
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
80 - 100 - 120 κιλών.

GA

Πολύστροφο ασηπτικό πλυντή-
ριο κατάλληλο για την απολύ-
μανση των ρούχων των νοσο-
κομείων, κλινικών καθώς και 
της βιομηχανίας φαρμάκων και 
τροφίμων. 
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
18 - 24 κιλά.

AS

Πλυντήριο υγειονομικού φραγ-
μού για νοσοκομεία, γηροκομεία 
και μονάδες όπου οι κανόνες 
σωστής απολύμανσης και υγιει-
νής είναι προϋπόθεση για την 
σωστή λειτουργία τους. Οι διπλές 
πόρτες φόρτωσης και εκφόρτω-
σης αποτρέπουν την επαφή του 
μολυσμένου/λερωμένου με τον 
αποστειρωμένο ιματισμό. 
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
26 - 33 - 44 - 66 κιλά.
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Μηχανήματα
Στεγνωτήρια

GD6

Ημιεπαγγελματικό στεγνωτήριο. Διαθέ-
τει μεγάλη ευελιξία χάρη στα 7 διαθέ-
σιμα προγράμματα και την ικανότητα 
να χειριστεί έως 7 κιλά ανά κύκλο.

GDR 201 – GDR201W

Στεγνωτήριο ιδανικό για μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις χωρητικό-
τητας 10 κιλών.
Διατίθεται και σε λευκό χρώµα.

GDD201 – GDD201C
 

Διπλά στοιβάσιμα στεγνωτήρια 
χωρητικότητας 10 κιλών και με 4 
προγράμματα στεγνώματος.
Διατίθεται και µε κερµατοδέκτη.

GDC 201- GDC 201C

Στεγνωτήριο ιδανικό για μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις χωρητικό-
τητας 10 κιλών.
Διατίθεται και µε κερµατοδέκτη.

GDZ G-Wiz

Επαγγελματικό στεγνωτήριο (ηλεκτρικό, ατμού ή γκαζιού) με 
υπολογιστή G-Wiz χωρητικότητας 11-14-18 και 24 κιλών.
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11Μηχανήματα
Στεγνωτήρια

GDZ 

Βιομηχανικό στεγνωτήριο με ανοξείδωτο κάδο 
AISI 304 και σκελετό από χάλυβα και ηλεκτρο-
στατική βαφή. Διαθέτει οθόνη αφής και απεριό-
ριστα προγράμματα.
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
55 - 70 κιλά.

GD WAVY
Επαγγελματικό στεγνωτήριο (ηλεκτρικό, ατμού ή 
γκαζιού) με LCD οθόνη αφής και διαδραστικό γρα-
φικό, φιλικό προς το χρήστη, που παρέχει πληρο-
φορίες για προγραμματισμό και παρακολούθηση 
των μηχανημάτων μας με οπτικό τρόπο.
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
11-14-18 - 24 κιλά.

EB G400DRY
Επαγγελματικό στεγνωτήριο (ηλεκτρικό, ατμού ή 
γκαζιού) με ηλεκτρονικό υπολογιστή G400 και 
35 προγράμματα.
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
10 - 15 - 41κιλά.

ES
Επαγγελματικό στεγνωτήριο με έγχρωμη οθόνη 
αφής IM11 με εικονίδια.
Διαθέσιµες χωρητικότητες: 
10 - 14 - 18 - 23 - 34 - 55 - 75 κιλά.
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Μηχανήματα
Κύλινδροι Σιδερώματος - Θερμαινόμενης Λεκάνης

S80

Μικρός κύλινδρος διάστασης 80cm και διάμετρο 18cm. 
Διαθέτει λειτουργία με πεντάλ, τροφοδοσία από μπροστά 
και είναι διαθέσιμο με βάση ή χωρίς βάση.

S160-200/30

Εξοπλισμένο με κύλινδρο διάστασης 160cm και 200cm, 
και διάμετρο 30cm. Διαθέτει θερμική μόνωση από κερα-
μικές ίνες, οι κύλινδροι είναι εξοπλισμένοι με διάτρητο 
κύλινδρο με μοτέρ αναρρόφησης (προαιρετικό), επικαλυμ-
μένα με διπλό στρώμα από μαλακό μαλλί χάλυβα, βαμβα-
κερό πανί και ένα εξωτερικό πανί NOMEX το οποίο μας 
επιτρέπει να σιδερώσουμε ιματισμό με 20-25% υγρασία.

S100-120-140/25 

Εξοπλισμένο με κύλινδρο διάστασης 100cm, 120cm και 
140cm, και διάμετρο 25cm. Διαθέτει αυτόματη λειτουρ-
γία και τροφοδοσία και έξοδο ιματισμού από μπροστά. 
Επιπλέον εξοπλισμός είναι διαθέσιμος ανάλογα με το 
μοντέλο.

S100-120/18EM

Κύλινδρος διάστασης 100cm ή 120cm και διάμετρο 
18cm. Διαθέτει λειτουργία με πεντάλ, και τροφοδοσία από 
μπροστά.



Για περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα στο: http://www.ama-cleaning.gr

13Μηχανήματα
Κύλινδροι Σιδερώματος - Θερμαινόμενης Λεκάνης

Κύλινδροι Σιδερώματος - Θερμαινόμενου Κυλίνδρου

S250-320/40

Μεγάλος επαγγελματικός κύλινδρος με σύστημα 
ελέγχου πίεσης σιδερώματος. Εξοπλισμένο με κύ-
λινδρο διάστασης 250cm και 320cm, και διάμετρο 
40cm, διαθέτει ειδική διάταξη ελατηρίων κινητών 
πλακών (SPRINGPRESS®) που εξασφαλίζει την 
μέγιστη διάδοση και ως εκ τούτου απαιτείται μόνο 
ένα κάλυμμα από πανί NOMEX®. Οι κύλινδροι 
αυτοί μπορούν να σιδερώσουν ιματισμό με 40-45% 
υγρασία.

C140-160-200/32

Σιδερωτικός – στεγνωτικός κύλινδρος με εμπρόσθια 
φόρτωση και εκφόρτωση ιματισμού για χρήση από ένα ή 
δύο χειριστές και δυνατότητα τοποθέτησής του στον τοίχο. 
Διαθέσιμο πλάτος 140÷160÷200 cm και 32 cm διάμετρο. 

Διαθέσιµο πλάτος 140÷160÷200 cm 
και 32 cm διάµετρο.

C200-260-330/51

Σιδερωτικός – στεγνωτικός κύλινδρος με εμπρόσθια φόρ-
τωση και εκφόρτωση ιματισμού για χρήση από ένα ή δύο 
χειριστές και δυνατότητα τοποθέτησής του στον τοίχο. Δια-
θέσιμο πλάτος 200÷260÷330 cm και 51 cm διάμετρο.

Διαθέσιµο πλάτος 200÷260÷330 cm 
και 51 cm διάµετρο.
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Μηχανήματα
Σίδερα Ατμού

Πρέσσες Σιδερώματος

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού  
MOD “K”

P87/88 U3

Αυτόματη πρέσα, με ή χωρίς μπόι-
λερ και μονάδα απορρόφησης. 

MOD 520

Πρέσα για κολάρα και μανσέτες.

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού  
MOD “U”

PM98 U3

Χειροκίνητη πρέσα, με ή χωρίς μπό-
ιλερ και μονάδα απορρόφησης. 

All steam σίδερο 
MOD “T”
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Πάγκοι Σιδερώματος

T-T1

Πάγκος σιδερώμα-
τος με θερμαινόμενη 
πλάκα, με ή χωρίς 
μπόιλερ.

ΤΡΑ

Αναδιπλούμενος πά-
γκος σιδερώματος με 
θερμαινόμενη πλάκα 
και ενσωματωμένο 
απορροφητικό.

TORNADO

Πάγκος σιδερώματος 
με απορρόφηση, 
έκφυση, με ή χωρίς 
μπόιλερ. 

BORA

Πάγκος σιδερώματος 
με θερμαινόμενη πλά-
κα, με ή χωρίς μπόι-
λερ και με ενσωματω-
μένο απορροφητικό. 

VAPOR GB- S

Πάγκος σιδερώματος 
με ατμό στην πλάκα, 
απορρόφηση και 
αναρρόφηση με ή 
χωρίς μπόιλερ.

TV 

Πάγκος σιδερώματος 
με ατμό και απορ-
ρόφηση, με ή χωρίς 
μπόιλερ. 

TVS 403

Πάγκος σιδερώματος 
με ατμό, απορρόφη-
ση και έκφυση, με ή 
χωρίς μπόιλερ. 

TSFP

Πάγκος σιδερώματος 
με απορρόφηση και 
έκφυση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με 
θερμαινόμενη ή κρύα 
πλάκα.
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Μηχανήματα
Κούκλες / Παντελονιέρες / Καμπίνες / Πουκαμισιέρες

MAJESTIC A/V

Κούκλα φορμαρίσματος με ή 
χωρίς μπόιλερ.

Τ3000

Παντελονιέρα για το φορμάρι-
σμα / φινίρισμα παντελονιών.

MOD. 461-465-467

Κούκλα φορμαρίσματος για 
πανωφόρια με δυνατότητα περι-
στροφής της κούκλας έως 360°.

VAPOR BOX A/V

Καμπίνα φινιρίσματος για πα-
ντελόνια και πανωφόρια, με ή 
χωρίς μπόιλερ.

MC 105

Αυτόματη κούκλα φορμαρίσμα-
τος για πανωφόρια και παρό-
μοια ενδύματα, με 350° περι-
στρεφόμενο σώμα και αυτόματες 
μπροστινές και πίσω πιάστρες.

ΤΡ 65

Παντελονιέρα για το φορμάρι-
σμα / φινίρισμα παντελονιών. 

MOD. 484-489

Πουκαμισιέρα με χαμηλό επίπεδο 
θορύβου και ευχάριστη θερμοκρα-
σία δωματίου, μιας και ο θερμός 
αέρας δεν απελευθερώνετε στο 
περιβάλλον.
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Γεννήτριες Ατμού

Πάγκοι Ξελεκιάσματος

BETA3

Ηλεκτρικό μπόιλερ ατμού χωρη-
τικότητας 1,8lt.

GB S – COMPACT

Φορητός ξελεκιαστήρας κρύου ξελεκιάσματος.

MAXI 16-180

Ηλεκτρικές και αυτόματες γεννήτριες ατμού με 
παραγωγή ατμού από 16-180 κιλά. 

SIMBA MINI

Ηλεκτρικό μπόιλερ ατμού χωρη-
τικότητας 4lt.

GB S-88-C

Ξελεκιαστήρας ατμού με ή χωρίς ενσωματωμένη 
μονάδα απορρόφησης και κομπρεσέρ αέρος.
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Μηχανήματα
Σουρώστρες

Συστήματα Συσκευασίας

Ανοξείδωτες σουρώστρες ρούχων 
για στεγνοκαθαριστήρια, ξενοδοχεία, 
νοσοκομεία.
Χωρητικότητας από 2 - 24 κιλά.
Μονοφασικές ή Τριφασικές

Επιτοίχια και επιδαπέδια 
συστήματα συσκευασίας 
ρούχων.

Επιτοίχιος
Mod. N-IMA 2

Με βάση
Mod. N-IMV 2
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Αποθήκευσης

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και 
αποθήκευσης ρούχων.
Απλοποιούν τον κύκλο εργασιών 
ενός καθαριστηρίου και εξοικονο-
μούν χρόνο και χώρο κάνοντας 
την επιχείρηση αποτελεσματική και 
αποδοτική.

Αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί 
κωδικοποίησης και ταξινόμησης των 
ρούxων με χειροκίνητα ή αυτόματα 
χειριστήρια.

Αυτόματη σακουλοποίηση ρούχων 
και καμπίνα αυτόματης παραλαβής 
και παράδοσης ενδυμάτων.

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ
(ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ)

pegasus   erp 
dry clean

Στεγνό καθάρισμα, Πλύσιμο, Σι-
δέρωμα, Επιδιόρθωση Ρούχων και 
Διανομή γίνονται παιχνιδάκι!

Το Pegasus ERP Dry Clean απευθύ-
νεται σε όλα τα Στεγνοκαθαριστήρια 
- Ταπητοκαθαριστήρια.

Στόχο έχει να απλοποιήσει τις 
καθημερινές οργανωτικές ανάγκες 
δίνοντας στον επιχειρηματία μια ολο-
κληρωμένη και αλάνθαστη εικόνα της 
επιχείρησής του!

Συνδέεται με την αλυσίδα  
μεταφοράς ρούχων

 » Ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογρά-
φησης για το σύγχρονο καθαριστήριο 
- πρατήριο

 » Εύχρηστη οθόνη RECEPTION σύμφωνα 
με τις ανάγκες της επιχείρησης και δυνα-
τότητα λειτουργίας σε οθόνη αφής.

 » Φιλική οθόνη παραλαβής/παράδοσης 
ρούχων

 » Έκδοση τιμολογίων και Δελ. Αποστολής

 » Διαχείριση εσόδων/εξόδων

 » Οργάνωση πελατολογίου

 » Στατιστικό πωλήσεων

 » Παρακολούθηση διαδικασιών Delivery - 
Ορισμός Δρομολογίων

 » Μαζική διαχείριση ρούχων με Barcodes

 » Παρακολούθηση Καρτέλας πελατών με 
αναλύσεις και ιστορικό κινήσεων

 » Εκτύπωση ετικετών barcodes και μαρ-
καρίσματος ρούχων (ειδικό χαρτί) που 
δεν αλλοιώνεται κατά την διαδικασία 
πλυσίματος.

 » Διαχείριση Επιδιορθώσεων ρούχων, 
Υπηρεσίες Σιδερώματος

 » Έλεγχος καταστάσεων ρούχων (πλύσι-
μο, σίδερο, έτοιμο προς παράδοση, 
επεξεργασία)

 » Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία - Διαχείρι-
ση Πρατηρίων με αυτόματη ενημέρωση 
Κεντρικού

 » Ενημέρωση των πελατών σας με μαζική 
αποστολή e-mail & sms για να μη ξεχνάτε 
ποτέ κανέναν

 » Απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχος 
καταστήματος

Πλήρη υποστήριξη σε 
κάθε σας πρόβλημα!

Καλέστε µας ΤΩΡΑ για µια ζωντανή επίδειξη στο χώρο σας!
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Μηχανήματα
Θερμοκολλητικές Μηχανές

HS-4-C

Xειροκίνητη θερμοκολλη-
τική μηχανή με αυτόματο 
άνοιγμα πλάκας.
Δυνατότητα λειτουργίας και 
µε συµπιεσµένο αέρα.

NL-24 Ergo Seal

Αυτόματη θερμοκολλητι-
κή μηχανή με αυτόματο 
άνοιγμα πλάκας.
Κλείσιµο πλάκας µε πεντάλ ή 
µε κουµπί.

HS-21-SQR

Χειροκίνητη θερμοκολ-
λητική μηχανή με 2 κάτω 
πλάκες.

 » Χειροκίνητη ή Αυτόματη μηχανή με μονή ή διπλή μεγάλη πλάκα
 » Με 5 προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας
 » Διαθέσιμες πλάκες σε πολλές διαστάσεις
 » Με μετρητή
 » Με διαθέσιμο laser για εύκολη τοποθέτηση

Θερμοκολλητικές μηχανές, εμβλήματα, συστήματα προσωρινού 
και μόνιμου μαρκαρίσματος ρούχων, ταινίες και ετικέτες μαρκα-
ρίσματος για καθαριστήρια, laundry και βιοτεχνίες ενδυμάτων.

NL-15-SQR

Αυτόματη θερμοκολλητική 
μηχανή με στρογγυλές ή 
τετράγωνες κάτω πλάκες.

NL-40

Θερμοκολλητική μηχανή 
για καπέλα, μπάλλες και 
παππούτσια.

NL-30 ΝL-33-Auto Maxi NL-35
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Μηχανήματα
Προσωρινό & Μόνιμο Μαρκάρισμα

Εκτυπωτές για ετικέτες με προγράμματα κατασκευής ετικετών και barcode

Αναλώσιμα

Ολοκληρωμένη γκάμα ανταλλακτικών καθώς και αναλώσιμα όπως μπαλώματα, ταινίες μαρκαρίσματος, μελανοταινίες.

Cab HiQ-EOS-2/5 Cab HIQ-Squix

Y-151

Σύστημα μαρκαρίσματος για 
εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση 
ετικετών χωρίς να τραυματίζονται 
τα ρούχα.

Θερμικοί εκτυπωτές ετικετών, με μοντέρνο 
σχεδιασμό, έγχρωμη οθόνη αφής, εύκολοι 
στη χρήση με δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς 
καν να συνδεθούν με υπολογιστή. Δυνατότη-
τα προσθήκης μιας συνεχής λεπίδας μαχαι-
ριού για αυτόματο κόψιμο των ετικετών.

DP-2000-T

Εκτυπωτές θερμότητας για μόνι-
μο μαρκάρισμα.

DP - Junior

Εκτυπωτές θερμότητας για μόνι-
μο μαρκάρισμα.
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Προϊόντα διαφόρων εφαρμογών σε σπρέυ.

Συμπυκνωμένα αρώματα νερού 
και στεγνού καθαρισμού.

Υγρά απορρυπαντικά και μαλακτικά.

Σκόνη πλυντηρίου συσκευασία 10kg

Ενεργό οξυγόνο λευκαντικό
και ξεβαφτικό υφασμάτων.

Ειδικά αφαιρετικά λεκέδων,
σε συσκευασίες 500ml & 5L

Προϊόντα Καθαρισμού ALBERTI
ANGELO
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Ειδικά προϊόντα για γούνες. Βοηθητικά προϊόντα 
για πλύσιμο στο νερό.

Προϊόντα περιποίησης & βαφής 
δερμάτινων και υφασμάτων.

Βαφές υφασμάτων Βαφές για γλασσέ Υγρές βαφές για σουέτ

Μαύρο Μαύρο

Γκρι

Κόκκινο

Καφέ

Καστανό

Σκουριάς

Λευκό

Όχρα

Καφέ

Πράσινο

Κόκκινο

Γκρένα

Καφέ
σκούρο

Μπλε
σκούρο

Κίτρινο

Πράσινο
σκούρο

Μπλε Λαδί

Τυρκουάζ

Μπλε

Κίτρινο

Δέρματος

Μπορντώ

Μπορντώ
σκούρο

Σμαραγδί

Garnet

Μοβ

Χακί

Πετρόλ

Κίτρινο

Δέρματος

Καστανό

Μπλε

Μαύρο

Live Black

Λαδί

Μπορντό

Κόκκινο

Προϊόντα Καθαρισμού
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Διαλύτες / Σκόνες / Φίλτρα

Κρεμάστρες & Αξεσουάρ

DeltaPer 
Υπερχλωροαιθυλένιο 23 kg

 » Υπερχλωροαιθυλένιο
 » Άοσμο White Spirit 
 » Διαλύτης Kwl

Σκόνη Φιλτραρίσματος 
Tonsil

Φίλτρα Cartucce
 » Μικρό » Μεσαίο » Μεγάλο

Υλικά Συσκευασίας

Ρολό  
σακουλοποιού
Διάφορες διαστάσεις

Νάυλον Ρολό 
περφορέ
 » Κουστουµιού » Παντελονιού » Παλτών » Παπλωµάτων

Νάυλον Σακούλες
Διάφορες διαστάσεις

Θήκες για γραβάτες

Χαρτόνι για 
πουκάμισα & παπιγιόν

Κρεμάστρες 
2.20/2.70 mm

Κρεμάστρες 
κουρτινών

Χρωματιστά αφρολέξ 
κρεμάστρας

Πλαστικοί ώμοι 
κρεμάστραςΧαρτονάκια 

ώμων

Χαρτόνι 
κρεμάστρας
παντελονιού

Αναλώσιμα
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Μονός 
καλόγερος

Παράλληλος
καλόγερος

Διπλός 
καλόγερος Καλόγερος

Καλάθια Ρούχων

 » Μικρό
 » Μεσαίο
 » Μεγάλο

Καλόγεροι / Kαλάθια Ρούχων

Υλικά Σιδερώματος

Βούρτσες

Βούρτσες για  
βελούδο και μάλλινα

Κοκαλάκια
ξελεκιάσματος

Προστατευτικά 
κουμπιών

Διάφορες βούρτσες Βούρτσα 
αφαίρεσης κόμπων

Αυτοκόλλητο 
ρολό για χνούδια

Καλύματα και στρώσεις για πάγκους  
και πρέσσες

Φόρεμα κούκλας 
καμπίνας

Σετ Μανικολόγων

Ελατήρια πανιών, Ξύλα καμπίνας, Βάση σιλικόνης, 
Κρέμα καθαρισμού πλάκας σιδήρου

Παπουτσάκια σιδήρου  
Teflon και αλουμινίου

Καλώδιο ρεύματος 
σιδήρου,  
Λάστιχο ατμού

Αναλώσιμα

Μονωτικό Καλωδί-
ων με φερμουάρ
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Μαρκάρισμα και Αξεσουάρ

Υπόλοιπος εξοπλισμός

Ετικέτες μαρκαρίσματος
Πιστόλια μαρκαρίσματος
Βελόνες πιστολιού
Πλαστικοί συνδετήρες

Ταινίες μαρκαρίσματος ρούχων
Tαινίες μαρκαρίσματος Idrofix

Δίχτυ ιματισμού για νερό 
και στεγνό καθάρισμα

Πιστόλι 
αέρος - ατμού

Προστατευτικά 
κουμπιών

Βούρτσα 
ατμού

Γάντια  
προστασίας

Ρυθμιζόμενο 
κοντάρι ρούχων

Πιστόλι 
ξελεκιάσματος

Ψεκαστήρι  
750 ml

Αναλώσιμα





Γενικός Αντιπρόσωπος Βασίλης Η. Ζαχαρόπουλος
Γραφεία - Έκθεση: Κων. Χωρέμη 75, 10443 Κολωνός

Τηλ.: 210 6209751, 210 6209577, Fax: 210 6209517
e-mail: amaunhel@otenet.gr, www.ama-cleaning.gr


