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PHOTOVOLTAIC CLEANING

Στη Main Call Care απευθυνόμαστε τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε την παροχή 
υπηρεσιών Συντήρησης, Καθαρισμού, Διαμόρφωσης, Ανανέωσης όλων των τύπων 
κτιρίων και εγκαταστάσεων. Στη διάθεση σας το έμπειρο προσωπικό μας για 
πρακτικές λύσεις. 

Η εταιρεία ανήκει σε ομάδα εταιρειών με μητρική εταιρεία την AIR CONTROL LTD.

Ο κατάλογος υπηρεσιών που ακολουθεί αφορά βασικές υπηρεσίες Ελέγχου, 
Συντήρησης ή επισκευής περιλαμβάνει υλικά, εξαρτήματα, μηχανήματα για 
εξειδικευμένες απαιτήσεις.
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Χρωματισμοί Εξωτερικών χώρων 

Χρωματισμοί Εσωτερικών χώρων 

Χρωματισμοί μεταλλικών κάγκελων

Χρωματισμοί ξύλινων κάγκελων

Βερνίκια Χρωματισμοί ξύλινων κατασκευών 

Οικοδομικές επιδιορθώσεις 

Υδραυλικές Επιδιορθώσεις

Βαφή Θερμομόνωσης Οροφής

Βαφή Υγρομόνωσης Οροφής

Καθαριότητα Οροφής

Μόνωση και βάψιμο εξωτερικών σωλήνων

BUILDING
SERVICES



Στη Main Call Care απευθυνόμαστε τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και είμαστε έτοιμοι να αναλαμβάνουμε την παροχή υπηρεσιών 
Συντήρησης, Καθαρισμού, Διαμόρφωσης, Ανανέωσης όλων των τύπων 
κτιρίων και εγκαταστάσεων. Στη διάθεση σας το έμπειρο προσωπικό μας για 
πρακτικές λύσεις. 

Η εταιρεία ανήκει σε ομάδα εταιρειών με μητρική εταιρεία την AIR CONTROL LTD.

Ο κατάλογος υπηρεσιών που ακολουθεί αφορά βασικές υπηρεσίες Ελέγχου, Συντήρησης
ή επισκευής περιλαμβάνει υλικά, εξαρτήματα, μηχανήματα για εξειδικευμένες 
απαιτήσεις.

CLEANING
SERVICES
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Καθημερινοί τακτικοί καθαρισμοί επαγγελματικών 
χώρων (Καθαρισμοί Γραφείων, Νοσοκομείων, 
Εργοστασίων, Βιομηχανικών χώρων, Σχολικών 
κτιρίων, Καταστημάτων κ.τ.λ.)

Αρχικοί καθαρισμοί, έπειτα από οικοδομικές 
εργασίες.

Καθαρισμοί υαλοπινάκων 

Καθαρισμός Parking και αποθηκευτικών χώρων.

Τοποθέτηση συστημάτων απώθησης περιστεριών.

Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις.



GARDEN
SERVICES

Κοπή γρασιδιού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες 
της ποικιλίας του γρασιδιού.

Κλάδεμα όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών που απαρτίζουν τον κήπο 
σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά.

Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων, όπου και όταν 
αυτά εμφανίζονται.

Λίπανση όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών καθώς και του 
γρασιδιού σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους.

Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με 
ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους σύμφωνα με τις ανάγκες 
των φυτών.

Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών 
απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες 
κηποτεχνικές εργασίες.

Ανανέωση όλων των 
εποχιακών φυτών όπου 
και όταν αυτό απαιτείται.

Έλεγχος σωστής 
λειτουργίας, 
προγραμματισμός και 
συντήρηση υπόγειου 
αυτόματου αρδευτικού 
συστήματος.

Προμήθεια και χρήση των πιο εξελιγμένων αναλώσιμων υλικών κήπου.

Γεωπονική υποστήριξη & εποπτεία.(Διάγνωση και αντιμετώπιση 
ασθενειών).
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ΚΟΨΙΜΟ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία, αρμοδιότητας οδικού δικτύου της Περιφερειακής 
Διοίκησης, περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της εποχιακής βλάστησης, την κοπή των δέντρων και 
των κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων καθώς και 
καθαρισμό των ερεισμάτων από καταπτώσεις και στερεά απόβλητα.

Η υπηρεσία ανταποκρίνεται σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πάρκων, οικιών, οικοπέδων και χωραφιών 
που βρίσκονται σε δημαρχούμενες περιοχές και το τεμάχιο χρίζει ανάγκη ως προς τον καθαρισμό 
του, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά.

Ετησίως παρατηρείται η ανάγκη να ικανοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τεμαχίων γης σε δήμους και 
Κοινότητες άλλα και μεμονωμένα ο καθαρισμός των χώρων τους.

www.maincallcare.com.cy

MANAGING
ROADSIDES



MAIN CALL CARE
EXPRESS (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ)

Η Main Call Care – Express κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στο χώρο των μεταφορών με στόχο 

την ικανοποίηση κάθε πελάτη με ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Απευθυνόμαστε τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και είμαστε έτοιμοι 
να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε μεταφορές όπως μετακομίσεις, αστικές και 
υπεραστικές διανομές εμπορευμάτων και δεμάτων, διαθέτοντας καινούργια τελευταίας 
τεχνολογίας ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα μεταφορών.
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ASSOCIATED
COMPANIES

AIR CONTROL LTD

AIRMEC LTD

AIRMEC ENGINEERING LTD

A.S.L. ELECTROMECHANICAL SERVICES LTD

ELMETHERM TRADING LTD

GLOSEC DRAGON LTD

EBAS LTD

3AIR TRADING LTD

DUCTFLOW LTD

Propylaion, 46
Stovolos, Industrial Area
2033, Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21890 - 1514 Nicosia

T: (+357) 22 284 400
F: (+357) 22 750 863
E: online@maincallcare.com.cy
web: www.maincallcare.com.cy

Contact Person: Panayiotis Christoforou


