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HAKKIMIZDA

Euroclean, bir yerli yatırım şirketi olup; ortaklarının hizmet sektörü 
ve kendi alanlarındaki deneyimlerini kullanarak, bu sektörün 
dinamiklerine değer katmak ve farklı bir kalite anlayışı ortaya 
koymak üzere kurulmuş bir şirkettir.

Amacımız; sağladığımız tüm hizmetlerde kalite ve güven standardını 
ortaya koyarak, bu alanda çözüm ortaklığı sunmak ve 
müşterilerimize farklı deneyimler yaşatmaktır.

Vermiş olduğumuz hizmetleri entegre tesis yönetimi adı altında; 
rezidanslar, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, okullar, hastaneler ve 
fabrikalar gibi değişik iş segmentlerinde müşterisine sunabilen; 
bunun yanında yönetim, temizlik, teknik, güvenlik ve diğer tekli 
servis hizmetlerini de farklı kombinasyonlarla müşterisine 
sağlayabilen bir hizmet sağlayıcıdır.





Çevre sağlığı alanında onaylı 
firmamız sertifikalı uzman 
kadrosuyla 81 ilde hizmetinizde. 
Bizimle iletişime geçmeniz 
halinde ekiplerimiz 24 saat 
içerisinde alanlarınızın 
dezenfeksiyonunu sağlar ve 
sizlere sağlıklı güvenilir steril 
laboratuvar ortamı sunar

Sertifikalı Ekiplerimiz 
Hemen Gelsin

15 yılı aşkın tecrübemiz ve 
profesyonel hizmet 
anlayışımızla oluşturduğumuz 
uzman ekibimiz bir saat 
içerisinde dezenfeksiyon 
işlemini gerçekleştirerek 
alanlarınızı kısa sürede 
kullanıma hazır hale getirir

Bir Saat İçinde 
Dezenfekte Edelim

Renksiz ve kokusuz 
dezenfektanlar işlem biter 
bitmez herhangi bir bekleme 
süresi olmaksızın alanı stabil bir 
halde kullanmanıza imkan 
sağlar. Reaksiyon sonrası su ve 
oksijene dönüşen 
kimyasallarımız sayesinde hiçbir 
kalıntı bırakmadan doğaya ve 
insana sağlığına dost 
dezenfeksiyon sağlıyoruz.

Yarım Saat İçinde 
Kullanmaya Başlayın

Dezenfeksiyon Süreci 
Nasıl İşliyor?
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Kullandığımız kimyasallar geniş etki 
spektrumuna sahip olup, dünyayı etkisi altına 
almış Corona virüsün yanı sıra Adone virüs, Polio
virüs, Murin virüs gibi diğer virüs türlerinin de 
yok edilmesinde etkin maddelerdir

CORONA VE DİĞER 
VİRÜSLERE ETKİLİ

Uzman kadromuzla sunmuş olduğumuz dezenfeksiyon işlemi ile yaşam 
alanlarınızı hijyenik, sağlıklı ve güvenilir bir ortama dönüştürüyoruz

Dezenfekte işleminde kullandığımız biosidal
ürünler sayesinde sizlere gönül rahatlığıyla 
kullanabileceğiniz bir laboratuvar ortamı kadar 
etkin ve temizlenmiş mekanlar sunuyoruz.

ETKİLİ DEZENFEKSİYON

En kaliteli ve sonuç odaklı profesyonel 
dezenfeksiyon hizmeti sunabilmek için 
ürünlerimiz aktif oksijen bazlı olup, kolloid
gümüş ile stabilize edilmiştir

YÜKSEK KALİTELİ KİMYASAL

Dezenfektasyon konusunda hızın ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız. Büyük 
yapılarda veya geniş alanlarda kısa sürede 
etkili dezenfeksiyon sağlıyoruz

HIZLI VE ETKİLİ UYGULAMA

5.000 üzerinde uzman personelden oluşan 
deneyimli kadromuz ile istediğiniz ölçekte ve 
kapasitede sizlere 7/24 en iyi hizmeti 
sunabilmek için çalışıyoruz.

UZMAN VE DENEYİMLİ 
KADRO

Ürünlerimiz, renksiz ve kokusuzdur. 
Dezenfeksiyon sürecinde ve sonrasında 
kullanılan ürünler su ve oksijene dönüşür ve 
kalıntı bırakmaz.

DOĞA DOSTU ÜRÜNLER
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2005’ten beri Türkiye’nin önde gelen firmaları, 

havalimanları ve hastaneleri profesyonel temizlik 

hizmetinde bizi tercih ediyor.

AVM, Otel, Okul, Fabrika ve büyük ölçekli 

işletmelerinizin dezenfeksiyon işlemleri için 

profesyonel kadromuzla günün 24 saatinde 

dezenfekte uygulaması sunuyoruz.
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Tanıtım Filmi

QR KODU OKUTUNUZ 



Profesyonel Çözüm Ortaklarımız



Hizmet verdiğimiz çeşitli sektörlerden, bazı 
referanslarımız.



Tüm süreçlerimiz için sertifikasyonumuzu 

tamamladık, kaliteden asla ödün vermeyiz.
Euroclean’in çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite 

politikaları kapsamında, müşterilerine, çalışanlarına, 

paydaşlarına sunduğu her türlü hizmetlerin standartlara 

uygun olduğu belirlenmiş, yetkili kuruluşlar tarafından 

belgelendirilmiştir.



info@euroclean.com.tr
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