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• Ο COVID-19 θεωρείται σε διεθνή κλίμακα μια
άμεση προτεραιότητα για την δημόσια Υγεία.

• Η Ελλάδα μια χώρα με συγκριτικά χαμηλό σχετικά
αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον καθώς η
τουριστική βιομηχανία ανοίγει σύντομα με μεγάλο
συνωστισμό ατόμων τις παραλίες.

• Αποτέλεσμα ,η κυβέρνηση να έχει αναλάβει
προληπτική δράση για την αντιμετώπιση απειλών
κατά της υγείας ,εφαρμόζοντας ένα πρωτόκολλο
ΥΓΕΙΑΣ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Sources:



IB.8: Συνίσταται στα ξενοδοχεία να καλύπτουν καθίσματα(ξαπλώστρες, καρέκλες, κλπ)
τραπέζια, κυτία φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τιμοκαταλόγους, με κατάλληλο
υλικό αποτελεσματικής απολύμανσης."

*Οι προδιαγραφές για την επανέναρξη και επαναλειτουργία των
ξενοδοχείων στην Ελλάδα, αφορούν σε όλους τους τύπους τουριστικών
καταλυμάτων ανεξάρτητα απο τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, την
ταξινόμηση, τους τύπους και χρόνους λειτουργίας τους..

* Κάθε ξενοδοχείο στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί το
πρωτόκολλο με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΕΙΑΣ



Απέναντι στις επικείμενες απειλές και σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα ασφαλείας , είμαστε στην ευχάριστη θέση
να προτείνουμε το ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ξαπλώστρας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
επισκεπτών στην παραλία.

Αυτά τα προστατευτικά καλύμματα εφαρμόζονται εύκολα
και με ασφάλεια στις ξαπλώστρες ,και είναι φτιαγμένα
απο ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ υλικό (PP=πολυπροπυλένιο).

Δημιουργείται έτσι ένα ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ εμπόδιο μεταξύ της
ξαπλώστρας και του επισκέπτη, προσφέροντας ενα
υψηλό δείκτη προστασίας χωρίς να διακινδυνεύεται η
άνεση…..

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ



Εφαρμόζουν εύκολα σε όλους τους τύπους ξαπλώστρας
με μια τρέχουσα ελαστική ζώνη , ασφαλίζεται κάθε γωνία 
της ξαπλώστρας και ιμάντες μπορούν να δένουν την κάθε 
πλευρά. Η εφαρμογή είναι εύκολη και εξασφαλίζει την 
άνεση και την ασφάλεια

. 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ
Ό λ α  τ α κ α λ ύ μ μ α τ α  Ξ α π λ ώ σ τ ρ α ς :

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Το κάλυμμα είναι πολύ αποτελεσματικό στην διατήρηση 
της υγρασίας και του υψηλού ποσοστού αδιαβροχότητας
που είναι απαραίτητα σε μια παραλία ή πισίνα.
Αυτό το εμπόδιο μεταξύ καλύμματος και ξαπλώστρας 
παρατείνει και την ζωή της ξαπλώστρας.
.  



To προστατευτικό κάλυμμα είναι περιβαλλοντολογικά 
χρήσιμο. Το μη-υφασμένο υλικό είναι φιλικό στο 
περιβάλλον και είναι ολοκληρωτικά ανακυκλώσιμο. Μπορεί 
επίσης μετά το πέρας της πολλαπλής χρήσης να το βάλετε 
στους ΜΠΛΕ κάδους ανακύκλωσης.

. 

Ό λ α  τ α κ α λ ύ μ μ α τ α  Ξ α π λ ώ σ τ ρ α ς  ε ί ν α ι : ΑΠΟ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

100% μη-υφασμένο ύφασμα αποτελεί ενα εμπόδιο στο 
νερό, στο αίμα, στα σωματικά υγρά και στις παθογένειες. 

ΑΝΑΚΥΛΩΣΙΜΟ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Μέγεθος Πλάτος x Μήκος

XL

XXL

XXXL

L 80 x 225 cm

90 x 225 cm

100 x 225 cm

160 x 225 cm

225 cm

80 cm

ex. Large Size



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Τα προστατευτικά καλύμματα ποικίλουν σχετικά με το βάρος τους: 

Βάρος Πλενόμενο

15 g/m² 

30 g/m²

70 g/m²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα μεγέθη διατίθενται και στα 3 διαφορετικά βάρη.

Διαθέσιμο σε όλα τα
χρώματα 

Μόνο Λευκό

Μόνο Λευκό

Δυνατότητα Εκτύπωσης 
(π.χ Λογότυπο)





COLOR SAMPLE

Λευκό ΜπορντόΠορτοκαλί ΡοζΜπλε ΠράσινοΜπεζΜαύρο



MADE IN
GREECE

RECYCLABLE
PRODUCT

ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ & ΠΑΡΑΓΓΕΛ ΙΕΣ

• Κάθε κιβώτιο περιλαμβάνει 50
προστατευτικά καλύμματα.

• Κάθε προστατευτικό κάλυμμα βρίσκεται
μέσα σε δική του συσκευασία.

PRODUCT  QUAL IF ICAT ION

STANDARD 100 by OEKO-

TEX®
Certified according to annex 6
Product class: I
Type of certified article:
Non-woven spun bond fabrics
made of 100 % polypropylene.

WASHING INSTRUCT IONS

. Τα πλενόμενα καλύμματα μπορούν να 
πλυθούν στους 60 C τουλάχιστον 10 φορές.

PRODUCT LABELS

• Ελάχιστη παραγγελία 50 τεμάχια .
• Άφιξη στον παραλήπτη μέσα σε 7

εργάσιμες ημέρες



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ιωακείμ Καλλιβρούσης
Tel: +30 213 037 2907 
Mob: +30 693 747 0532

Mail:ioakim64@hotmail.com

Παραγγελίες:
Email : info@latsistextiles.com
Τηλ. : 210 2853525
Κινητά : 697 7070070 και 697 6777770
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