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   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρία μας, Zeo Eco Group, είναι μια σύγχρονη ελληνική εταιρεία παραγωγής και 

εμπορίας απορρυπαντικών 4ης ΓΕΝΙΑΣ η οποία παρέχει προϊόντα σε οικιακές και 

επαγγελματικές συσκευασίες, θεωρώντας πρωταρχικό της στόχο την ελαχιστοποίηση της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης εκ μέρους της και εκ μέρους των πελατών της. Για αυτό 

άλλωστε και τα προϊόντα μας είναι μη τοξικά, βιοδιασπώμενα και βιοαποικοδομήσιμα με 

αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουν το υδάτινο περιβάλλον.  

Αξιοποιώντας τον υγρό φυσικό ζεόλιθο, παρασκευάσαμε μια σειρά καθαριστικών με 

άπειρες δυνατότητες και χρήσεις που επιδρούν ευεργετικά στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο και βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Όλα μας τα 

προϊόντα καθαρίζουν κάθε είδος βρωμιάς από κάθε είδους επιφάνεια χωρίς να είναι 

επιβλαβή για το δέρμα. Η τεχνολογία μας, σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα πρώτων 

υλών μας δίνει την δυνατότητα να παράγουμε εξειδικευμένα προϊόντα που δίνουν λύση σε 

κάθε εφαρμογή ή πρόβλημα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε άκρως ποιοτικά προϊόντα 

μαζί με μια άριστη εξυπηρέτηση που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας. Για αυτό το λόγο 

η εταιρία μας με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που διαθέτει παρέχει τη δυνατότητα 

παρασκευής καθαριστικών προϊόντων για τις ανάγκες εξειδικευμένων επαγγελματικών 

χώρων και δίνει λύσεις σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα καθαριότητος που 

πιθανόν οι κατηγορίες καθαριστικών προϊόντων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά 

να μην δίνουν λύση.  

O χαρακτήρας της εταιρίας μας είναι έντονα εξωστρεφής καθώς τα προϊόντα αφορούν όλες 

τις αγορές παγκοσμίως αφού έχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό ( χαμηλό κόστος χρήσης ).  

Όλα τα παραπάνω γίνονται πάντα με γνώμονα την ποιότητα κι αυτό είναι προφανές, 

μεταξύ άλλων, και από το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που 

εφαρμόζεται. Το εν λόγω σύστημα πληροί τις απαιτήσεις για το πρότυπο ISO 9001, 2008, 

14001.  

 

 

 

 

http://zeoecogroup.gr/
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   Χαρακτηριστικά των προϊόντων μας  

 Απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες  

 Καθαρίζουν και βιοκαταστέλλουν το ρύπο από καυσαέρια  

 Καθαρίζουν και βιοκαταστέλλουν τη δυσοσμία  

 Είναι βιοδιασπώμενα και βιοαποικοδομήσιμα σε ποσοστό άνω του 90%.  

 Δεν επιβαρύνουν το υδάτινο περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα.  

 Είναι οικονομικά και αποτελεσματικά.  

 Δεν περιέχουν χλώριο.  

 Παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα.  

  

   Εφαρμογές  

Καθαρισμός – Απορρύπανση - Απόσμηση 

 Βιομηχανίες τροφίμων και Catering 

 Στεγνοκαθαριστήρια / Βιομηχανικά Πλυντήρια 

 Ξενοδοχεία και Καταστήματα εστίασης 

 Νοσοκομεία-κλινικές 

 Ναυτιλία, σκάφη 

 Δήμους, Απορριμματοφόρα και κάδους 

 Συνεργεία καθαρισμών 

 Πεζοδρόμια, δρόμους, λαϊκές και πινακίδες 

 Αμαξοστάσια 

 Οικιακή χρήση 

 Αρχαιολογικούς χώρους-μουσεία 

 Οδικά δίκτυα 

 Μεταφορικά μέσα 

 Πλυντήρια αυτοκινήτων 

 Ενεργειακά και Ηλεκτρικά Δίκτυα 

 


