Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Επιθεώρηση: Η κατάσταση του κάθε χαλιού: Ψάχνουμε για το ξεθώριασμα, πιθανοί
αποχρωματισμοί, λεκέδες, φθορές, προϋπάρχουσες βλάβες, αστάθεια χρωμάτων και
οσμές. Έχουμε προσδιορίσει την καθαρή ικανότητα κάθε χαλιού και την κατάλληλη
διαδικασία καθαρισμού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Τίναγμα: Η σκόνη και τα σωματίδια που βρίσκονται βαθιά μέσα στο χαλί αφαιρούνται με
τη χρήση πεπιεσμένου αέρα και ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία.carpet
Καθαρισμός: Σε πολλά χειροποίητα χαλιά που δεν επιτρέπεται η χρήση νερού αλλά και
άλλα είδη ( γούνες , δέρματα , υφαντά , ) καθαρίζονται με την χρήση ξηρού αφρού. Για τα
χαλιά μηχανής στα οποία χρησιμοποιούμε την μέθοδο υγρού καθαρίσματος το χαλί
πλένεται από κάτω, αναβλύζει νερό υποχρεώνοντας τη βρωμιά να περάσει μέσα από τους
κόμπους του χαλιού, ώστε να βγει στην επιφάνια και να παρασυρθεί από τις βούρτσες με
πίεση φτάνοντας βαθιά μέσα στον πυθμένα του χαλιού όπου απελευθερώνεται η θαμμένη
βρωμιά και σκόνη σε δευτερόλεπτα.
Ξέπλυμα: Για να αφαιρέσουμε την περαιτέρω βρωμιά και τα κατάλοιπα καθαρισμού (για
να αποκατασταθεί η φυσική αίσθηση).
Στέγνωμα: Κάθε χαλί τοποθετείται σε ειδικά μελετημένο φυγοκεντρικό στεγνωτήριο. Για
την απομάκρυνση της περιττής υγρασίας χρησιμοποιείται σύγχρονη τεχνολογία με
φυγοκεντρικό στράγγισμα, κατά την οποία αφαιρείται το 90% της υγρασίας από το χαλί,
χωρίς αυτό να ξεβάφει ή να ξεχειλώνει, και τα κρόσια γίνονται πεντακάθαρα και δείχνουν
σαν καινούρια.
Τελική επιθεώρηση: Διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα, ώστε η διαδικασία επιθεώρησης
μας είναι εμπεριστατωμένη. Δε διστάζουμε να επαναλάβουμε κάποια βήματα που μπορεί
να είναι αναγκαία για το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι η τελική πινελιά που σημαίνει τόσα
πολλά.
Τύλιγμα & Συσκευασία: Καθαρό πλέον το χαλί τυλίγεται με μαλακτικό προσεχτικά σε ειδικό
μηχάνημα συσκευασίας. Χρησιμοποιείται ειδικό φύλλο νάιλον, ανθεκτικό σε μεταφορές και
τοποθετήσεις.
Φύλαξη: Η φύλαξη των χαλιών σας στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας, εγγυάται
την σωστή τοποθέτηση τους σε συνθήκες αποθήκευσης, που πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις υγιεινής, μακριά από υγρασία, οσμές, ή άλλους πιθανούς κινδύνους που
μπορεί να υπάρξουν σε κοινές αποθήκες. Όταν εσείς επιθυμήσετε να στρώσετε τα χαλιά
σας, δεν μένει παρά να μας τηλεφωνήσετε.

