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BIOTEV

Στην BIOTEV, μια αμιγώς ελληνική Βιοτεχνολογική επιχείρηση, εστιάζουμε στη ερευνά 
και ανάπτυξη εναλλακτικών τροπών  διαχείρισης του υπολοίπου της παραγωγής του 
ελαιόλαδου του τυριού και του κρασιού.
Οι  αποκλειστικές τεχνολογίες που εφαρμόζουμε δίνουν την δυνατότητα παραγωγής  
δεκάδων καινοτόμων καθαριστικών, κοσμετολογικών, αγροτικών οργανικών και βιομη-
χανικών προϊόντων.
Από το 2008 η πρότυπη μονάδα  μας στην Παροικία Πάρου προμηθεύει επαγγελματίες, 
ιδιώτες και οργανισμούς  με τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες μας
Για πάνω από μια δεκαετία, η τεχνολογία που εφαρμόζεται από την BOTEV έχει απο-
κλειστικούς άξονες την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μέρος του DNA μας. Οι επιχειρηματικές μας αξίες, μας  
δεσμεύουν  να εφαρμόζουμε  υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις διαδικασί-
ες της λειτουργίας μας. 
Μέσα από τα προϊόντα μας και τις τεχνολογίες μας,  εργαζόμαστε να καλύψουμε τις 
άμεσες τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες των πελατών μας . Αυτή η 
αρχή εκφράζεται από τις διαδικασίες της επιχείρησης  στην επεξεργασία μεταποίηση 
παράγωγη διάθεση και χρήση των προϊόντων .
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Η Ηλεκτροστατικη μεμβρανη  είναι μία αποκλειστική πολυδύναμη χημική ένωση που 
δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας ανάμεσα στην επιφάνεια και το ρύπο. Η εφαρμογή του 
για τον καθαρισμό επιφανειών κάνει αποτελεσματικότερη την εξουδετέρωση και απο-
κόλληση των ρύπων ελαχιστοποιώντας την προσθήκη χημικών ενισχυτικών, δίνοντάς 
μας τη δυνατότητα να παράγουμε προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και 
προστατεύουν τις επιφάνειες.



Υγρό Χλωριούχο Σαπουνούχο Καθαριστικό

Χλωριούχο Καθαριστικό  για 
επιμονή βρωμιά χωρίς να δια-
βρώνει ευαίσθητες επιφάνειες  
Βιοδιασπώμενο με πολλαπλές 
εφαρμογές σε επιφάνειες και σε 
υφάσματα. Η βιομάζα ελαιοποίη-
σης που περιέχεται στο σκεύασμα 
το κάνει φιλικό προς τον χρήστη 
και το περιβάλλον.
Η βιομάζα ελαιοποίησης σε συνδυ-
ασμό με το χλώριο  εξουδετερώ-
νει  μικροοργανισμούς  βακτήρια. 
Μια σύγχρονη πρόταση για την 
οικογένεια και τον επαγγελματικό 
χώρο. 

Φροντίζει εσάς και το 
περιβάλλον

Και για Ξενοδοχεία!

Η βιομάζα Ελαιοποίησης δεν επιτρέπει την απελευ-
θέρωση του χλωρίου στην ατμόσφαιρα κατά την 
χρήση  προστατεύοντας εσάς και το περιβάλλον. 
Ενώ εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς και τα 
βακτήρια
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Υγρό Χλωριούχο Σαπουνούχο 
Καθαριστικό Extra Παχύρρευστο
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Με βιομάζα Ελαιοποίησης το Extra παχύρρευ-
στο καθαριστικό παραμένει για μεγάλη χρονική 
περίοδο στις επιφάνειες για πρόσθετο καθαρι-
σμό και απολύμανση. 
Συστήνεται για κάθετες επιφάνειες επίμονους 
λεκέδες, καμένα λίπη, ξεραμένη βρωμιά, ακόμη 
και τη μούχλα - χωρίς να χρειάζεται καν τρίψι-
μο! Δίνει μοναδική λάμψη και υγιεινή καθαριό-
τητα αφαιρώντας χωρίς κόπο ακόμα και την πιο 
δύσκολη βρωμιά. 
Μια σύγχρονη πρόταση για την οικογένεια και 
τον επαγγελματικό χώρο.
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Οργανικό Υγρό Γενικού Καθαρισμού 
Σαπουνούχο Αλκαλικό

Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό Οργανι-
κό Υγρό Γενικού Καθαρισμού επιφανειών και 
δαπέδων με βιομάζα Ελαιοποίησης. 
Η αποκλειστική τεχνολογία ELM® επιτυγχάνει 
Τριπλή ταυτόχρονη Δράση του, προσφέρει Κα-
θαρισμό , Εξυγίανσή και  Απόσμηση. Δεν χρειά-
ζεται ξέβγαλμα.
Συντηρεί τις επιφάνειες με φιλμ προστασίας.
Δεν αποχρωματίζει.
Εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές.
Αφήνει στο χώρο ευχάριστο άρωμα  λεβάντας 
ή πεύκου. 
Βιοδιασπώμενο, χωρίς αμμωνία και φωσφορι-
κά.
Μια σύγχρονη πρόταση για την οικογένεια και 
τον επαγγελματικό χώρο. 

Οργανικό Υγρό Γενικού Καθαρισμού 
Χαμηλού Αφρισμού
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Είναι ένα εξαιρετικά ενισχυμένο καθαριστικό επιφανει-
ών και δαπέδων με οργανικής προέλευσης συστατικά. 
Η ενισχυμένη σύνθεση του σε συνδυασμό με την απο-
κλειστική τεχνολογίας ELM® το κάνει ιδανικό για τον 
Καθαρισμό, Εξυγίανση και Απόσμηση  χώρων με επίμο-
νους λεκέδες και βαριά βρωμιά Συστήνεται για επιφά-
νειες με επιβαρυμένος ρύπους όπως Σκάφη, Συνέργεια , 
Κουζίνες Εστιατορίων, Βιοτεχνίες τροφίμων κ.α.
Συστήνεται για: κουζίνες εστιατορίων,  βιοτεχνίες 
τροφίμων, σκάφη,  συνεργεία , κινητήρες και ζάντες 
αυτοκινήτων, κ.α.
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Οργανικό Καθαριστικό 
Τζαμιών

Οργανικό Αφαιρετικό Αλάτων 
Αφρίζον Όξινο

Το Πολυκαθαριστικό Επιφανειών ένα εξαιρετικής ποιότη-
τας προϊόν  με οργανικής  προέλευσης συστατικά και τριπλή 
δράση: καθαριστικό – απολυμαντικό -  αποσμητικό.
Εξουδετερώνει  το 99,9% των βακτηριδίων.  
Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία ELM®  αποκολλά τον 
ρύπο από την επιφάνεια, δημιουργεί ηλεκτροστατικό φιλμ 
προστασίας,  εμποδίζει την συσσώρευση σκόνης. 
Ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού 
και είδη υγιεινής.  

Μια εξαιρετικά οικονο-
μική λύση για καθημερι-
νή εξυγίανση 
επιφανειών.
Δεν περιέχει αμμωνία,  
φωσφορικά, χλώριο. 
Μια σύγχρονη πρότα-
ση για την οικογένεια 
και τον επαγγελματικό 
χώρο. 

Το  Καθαριστικό Τζαμιών είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας  καθα-
ριστικό γυάλινων και στιλπνών επιφανειών με οργανικής προέ-
λευσης συστατικά. Καθαρίζει σε βάθος, εξουδετερώνει βακτήρια, 
αφαιρεί επίμονους λεκέδες. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία  
ELM®  αποκολλά τον ρύπο από την επιφάνεια.
Προσφέρει αντιστατική  προστασία.
Εμποδίζει την συσσώρευση  σκόνης. 
Μια εξαιρετικά οικονομική λύση για τον καθαρισμό γυάλινων και 
στιλπνών 
επιφανειών. 
Έχει ευχάριστο 
άρωμα. 
Επειδή δεν πε-
ριέχει αμμωνία  
προστατεύει τον 
χρήστη.
Μια σύγχρονη 
πρόταση για την 
οικογένεια και τον 
επαγγελματικό 
χώρο. 

Οργανικό Πολυκαθαριστικό 
Επιφανειών
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Οργανικό Αφαιρετικό Αλάτων
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΅΅

Οργανικό Αφαιρετικό Αλάτων 
Αφρίζον Όξινο

Το Αφαιρετικό  Αλάτων είναι ένα ειδικό προϊόν με οργανικής  
προέλευσης συστατικά και την αποκλειστική τεχνολογία ELM® .
 Επιτυγχάνει αφαίρεση αλάτων και οξειδώσεων .  Καθαρίζει με 
ελάχιστο τρίψιμο χωρίς να φθείρει τις στιλπνές επιφάνειες.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για καθαρισμό και αφαίρεση αλά-
των  στους χώρους υγιεινής.  
Κατάλληλο για τον καθαρισμό 
συσκευών (πλυντηρίων πιάτων 
και ρούχων )
Μια σύγχρονη πρόταση για την 
οικογένεια και τον επαγγελματι-
κό χώρο. 

Το Υγρό Γενικού Καθαρισμού (Σαπουνούχο- Αλκαλικό) είναι ένα 
εξαιρετικά ενισχυμένο καθαριστικό επιφανειών και δαπέδων με 
οργανικής προέλευσης συστατικά. 
Η ενισχυμένη σύνθεση του σε συνδυασμό με την αποκλειστική 
τεχνολογίας ELM® το κάνει ιδανικό για τον καθαρισμό, εξυγίανση 
και απόσμηση  χώρων με επίμονους λεκέδες και βαριά βρωμιά.
 Συστήνεται για: κουζίνες εστιατορίων,  βιοτεχνίες τροφίμων, σκά-
φη,  συνεργεία , κινητήρες και ζάντες αυτοκινήτων, το εσωτερικό 
της πισίνας., κ.α.

«Κατάλληλο για τον 
καθαρισμό συσκευών 
(πλυντηρίων πιάτων 
και ρούχων )»
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Οργανικό Υγρό Καθαριστικό Πιάτων

Το Καθαριστικό Υγρό Πιάτων είναι ένα εξαιρετικής 
ποιότητας καθαριστικό με οργανικής προέλευσης 
συστατικά. Προσφέρει: καθαρισμό , εξυγίανση, από-
σμηση,  εξουδετερώνοντας το 99,9% των 
βακτηριδίων.
 Η αποκλειστική τεχνολογία ELM® δημιουργεί ένα 
φιλμ προστασίας στο δέρμα και οι βιταμίνες που 
περιέχει το φροντίζουν. 
Βιοδιασπώμενο, χωρίς αλλεργιογόνα και 
φωσφορικά.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή καθαριστικού πιάτων  
για τα σκεύη,  για τα χέρια σας και το περιβάλλον.
Μια σύγχρονη πρόταση για την οικογένεια και τον 
επαγγελματικό χώρο. 

Οργανικό Αφαιρετικο Λιπών
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Το Αφαιρετικό Λιπών είναι ένα αποτελεσματικό καθαριστικό με 
οργανικής προέλευσης συστατικά, που αφαιρεί δραστικά λιπαρούς 
λεκέδες, καμένα υπολείμματα φαγητού και λίπη. Καθαρίζει σε βάθος 
σαπωνοποιώντας  τους ρύπους. 
Με αλκαλικό pH.
Κατάλληλο για ψυχρό καθαρισμό λιπών σε φούρνους, απορροφητή-
ρες  inox, εστίες και πάγκους  μαγειρικής, θερμοθαλάμους,  δάπεδα, 
τοίχους.
Με το Αφαιρετικό Λιπών  καταργούμε την πυρόλυση και την έκθεση 
σε επικίνδυνες αναθυμιάσεις. 
Μια σύγχρονη πρόταση για την οικογένεια και τον επαγγελματικό 
χώρο. 
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Οργανικό Υγρό  Πλυντηρίου Πιάτων

Οργανικό Υγρό Στεγνωτικό Πλυ-
ντηρίου Πιάτων

Το Καθαριστικό Υγρό Πλυντηρίου Πιάτων είναι ένα 
εξαιρετικής ποιότητας καθαριστικό με οργανικής  προ-
έλευσης συστατικά. 
Προσφέρει:  καθαρισμό , εξυγίανση  και  απόσμηση. 
Εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηριδίων. 
Καθαρίζει σε βάθος λίπη και δύσκολα υπολείμματα από τα 
σκεύη αλλά και από το πλυντήριο. Η επαναλαμβανόμενη 
χρήση  κρατάει καθαρά τα μηχανήματα από λίπη και άλατα 
αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους.
Δεν επηρεάζεται από σκληρά νερά.  
Πλήρως βιοδιασπώμενο, με αλκαλικό pH, χωρίς φωσφορικά.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό μαγειρικών 
σκευών, την ασφάλεια των πελατών και του περιβάλλοντος. 
Η υψηλή συμπύκνωση του το κάνει συμφέρουσα επιλογή για 
τον επαγγελματία.

Το  Υγρό Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων είναι ένα 
λαμπρυντικό - στεγνωτικό με οργανικής προέλευσης 
συστατικά. 
Εξυγιαίνει, στεγνώνει, αφαιρεί τα στίγματα  και γυαλίζει 
τα ποτήρια και τα πιάτα.
Δεν είναι διαβρωτικό. 
Δεν επηρεάζεται από σκληρά νερά. 
Πλήρως βιοδιασπώμενο.
Χωρίς φωσφορικά.
Μια σύγχρονη πρόταση για τον επαγγελματικό χώρο. 
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Βαθύς καθαρισμός και αναζωο-
γόνηση των ινών από σκληρούς 
και λιπαρούς λεκέδες., Χωρίς να 
γαριάζει και να «καίει» το ύφασμα. 
Λάμψη στα λευκά και ζωντάνια  
χρωμάτων στα χρωματιστά.και 
οικιακή χρήση.

Καθαρίζει

Εξυγειαινει
Οι ήπιες αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες του εξουδετερώνουν 
μικρόβια και βακτηρίδια ακόμα και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αρωματιζει
Με υπέροχο  άρωμα  λεβάντας 
από μη αλλεργιογόνα συστατικά 

Χωρίς συνθετικά χρώματα και 
αρώματα κατάλληλο για ευαίσθη-
τες επιδερμίδες 
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Το  Καθαριστικό Πλυντηρίου Ρού-
χων είναι εξαιρετικής ποιότητας 
απορρυπαντικό  με οργανικής προέ-
λευσης συστατικά. 
Καθαρίζει σε βάθος και συγχρόνως 
προστατεύει και διατηρεί ζωντανά 
τα χρώματα. 
Η μοναδική του τεχνολογία  ELM® 
εξυγιαίνει και ενισχύει τις ίνες.
Δίνει λάμψη στα λευκά και ζωντάνια  
στα χρωματιστά.
 Χωρίς αλλεργιογόνα αρώματα.
 Είναι απαλό και φιλικό για τα ευαί-
σθητα ρούχα.
Αποτελεσματικό και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.
 Μια σύγχρονη πρόταση για την οικο-
γένεια και τον επαγγελματικό χώρο. 

Απαλό με το
δέρμα

Οργανικό Καθαριστικό Πλυντηρίου Ρούχων
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Οργανικό Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων

Το Μαλακτικό Πλυντηρίου 
Ρούχων είναι ένα εξαιρετικής 
ποιότητας προϊόν  με οργανικής  
προέλευσης συστατικά. 
Η μοναδική του τεχνολογία ELM®  
αφαιρεί τα υπολείμματα πλύσης, 
μαλακώνει τις ίνες και ισορροπεί 
το pH του υφάσματος.
Το άρωμα του δίνει αίσθηση φρε-
σκάδας και καθαριότητας ενώ τα 
υφάσματα αποκτούν απαλότητα  
σε βάθος. 
Χωρίς αλλεργιογόνα αρώματα.
Απαλό για τις ευαίσθητες επιδερ-
μίδες. 
Μια σύγχρονη πρόταση για την 
οικογένεια και τον επαγγελματικό 
χώρο

Χωρίς συνθετικά χρώματα και 
αρώματα κατάλληλο για ευαί-
σθητες επιδερμίδες 

Απαλό με το 
δέρμα

Εξυγειαινει
Οι ήπιες αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες του εξουδετερώνουν 
μικρόβια και βακτηρίδια ακόμα 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αρωματιζει
Με υπέροχο  άρωμα  λεβάντας 
από μη αλλεργιογόνα συστατικά 
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Τιμοκατάλογος Καθαριστικών BIOTEV 2016
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ  

ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΜΕ ΦΠΑ 

4 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΑΠΟΥΝΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

2lt  5.40 € 
5 lt  7.40 € 

25 lt  36.90 € 

5 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΣΑΠΟΥΝΟΥΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
EXTRA ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ

2lt  6.00 € 
5 lt  10.80 € 

25 lt  53.90 € 

6 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  

1 lt  3.60 € 
5 lt  10.90 € 
25lt  54.20 € 

7 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ    
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

5 lt  18.50 € 

25 lt  84.60 € 

20 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

5 lt  18.50 € 

25 lt  84.60 € 

8 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ
5 lt  14.80 € 

25 lt  67.70 € 

9 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΙΠΩΝ
5 lt  14.80 € 

25 lt  67.70 € 

10 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

0,75 lt  3.70 € 
5 lt  17.80 € 

25 lt  84.60 € 

21 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΟΛΥ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

0,75 lt  3.70 € 
5 lt  17.80 € 

25 lt  81.20 € 

11 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ) ΠΕΥΚΟ 

1 lt  3.60 € 
5 lt  11.90 € 

25 lt  54.20 € 

12 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ) ΛΕΒΑΝΤΑ

1 lt  3.60 € 
5 lt  11.90 € 

25 lt  54.20 € 

21 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(ΣΑΠΟΥΝΟΥΧΟ-ΑΛΚΑΛΙΚΟ) 

1 lt  3.70 € 
5lt  14.80 € 

25 lt  67.70 € 

14 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 
W(ΑΦΡΙΖΟΝ ΟΞΙΝΟ)

1lt  3.70 € 
5lt  14.80 € 

25 lt  67.70 € 

15
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

2 lt  7.40 € 
5 lt  14.80 € 

25 lt  67.70 € 

16 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

2 lt  6.00 € 
5 lt  8.90 € 

25 lt  40.60 € 

Τα κόστη μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.  Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίη-www.biotev.com

http://www.bio-tev.gr


BIO TEV 
Βραχείας 4 , Χαλανδρι
Τηλ:       +306942530239
e-mail:    sales.biotev@gmail.com
URL:       www.biotev.com

Επικοινωνία


	Κατάλογος Προϊόντων Καθαρισμού
	BIOTEV
	Υγρό Χλωριούχο Σαπουνούχο Καθαριστικό
	Υγρό Χλωριούχο Σαπουνούχο 
	Καθαριστικό Extra Παχύρρευστο
	Οργανικό Υγρό Γενικού Καθαρισμού Χαμηλού Αφρισμού
	Οργανικό Υγρό Γενικού Καθαρισμού Σαπουνούχο Αλκαλικό
	Οργανικό Πολυκαθαριστικό Επιφανειών
	Οργανικό Καθαριστικό Τζαμιών
	Οργανικό Αφαιρετικό Αλάτων
	Οργανικό Αφαιρετικό Αλάτων Αφρίζον Όξινο
	Οργανικό Υγρό Καθαριστικό Πιάτων
	Οργανικό Αφαιρετικο Λιπών
	Οργανικό Υγρό  Πλυντηρίου Πιάτων
	Οργανικό Υγρό Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων
	Οργανικό Καθαριστικό Πλυντηρίου Ρούχων
	Οργανικό Μαλακτικό Πλυντηρίου Ρούχων
	Τιμοκατάλογος Καθαριστικών BIOTEV 2016

	Επικοινωνία

	Text Field 2: 
	Text Field 3: 


