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Έρευνα, 
ασφάλεια και περιβάλλον
Η Sutter πρωτοπορεί πάντοτε όσον αφορά στην 

αναζήτηση λύσεων που λαμβάνουν υπόψη την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Για το λόγο αυτό, η απόδοση των προϊόντων 

συνδυάζεται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, την ιδιαίτερη προσοχή στους πελάτες και το 

σεβασμό για το περιβάλλον.

Τα προϊόντα καθημερινής χρήσης παρασκευάζονται 

μετά από σχολαστική επιλογή πρώτων υλών, 

περιορισμένη έκθεση σε επιθετικές χημικές ουσίες και 

προσοχή στην ασφάλεια των χρηστών.

Πιστοποιημένη 
ποιότητα και ασφάλεια
Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις, οι οποίες 

βασίζονται στη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, 

την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία ικανοποίηση. 

Η καινοτομία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την 

επιτυχία της εταιρείας σε κάθε επίπεδο. 

Η δημιουργία ιδιαίτερα επιτυχημένων και γνωστών 

προϊόντων επιτεύχθηκε χάρη στην πρωτοποριακή, 

συνεχή και βιώσιμη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια.

Κατάρτιση, 
παροχή συμβουλών & υποστήριξη
Το Εργαστήριο της Sutter είναι μια άκρως εξειδικευμένη 

υπηρεσία κατάρτισης, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες 

γνώσεις σχετικά με τα συστήματα καθαρισμού της Sutter 

Professional (π.χ τα χαρακτηριστικά, το τρόπο χρήσης και τα 

πλεονεκτήματα των προϊόντων της Sutter Professional, τα 

απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα, και τον τρόπο επίλυσης 

των προβλημάτων) σχετικά με τη σωστή χρήση των προϊόντων, 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα κάθε επαγγελματικού χώρου. 

Η Sutter Professional δημιούργησε τη Sutter Tech με σκοπό 

να βοηθά τους διανομείς και τους τελικούς πελάτες στην 

επίλυση των προβλημάτων καθαρισμού. Η Sutter Tech 

είναι μια τεχνική ομάδα, η οποία παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια.



Ο όμιλος Sutter αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία κατασκευής και 

συσκευασίας υψηλής ποιότητας προϊόντων για τον καθαρισμό, 

απολύμανση και περιποίηση του σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. 

Η οικογένεια Sutter ίδρυσε την εταιρεία το 1858 στην Ελβετία, και από τότε 

το εργοστάσιο το έχουν διαδεχθεί 5 γενιές, πάντα με μόνο ένα άτομο ανά 

γενιά στην κεφαλή. Το εργοστάσιο παραγωγής και τα εταιρικά γραφεία  

βρίσκονται στην Borghetto Borbera στην καρδιά της Βορειοδυτικής 

Ιταλίας.,

Η ποιότητα είναι η κύρια δέσμευσή της εταιρείας. Ειδική παραγωγή 

και τεχνικές Ποιοτικού Ελέγχου αναπτύσσονται στα 10 εργαστήρια της 

εταιρείας από χημικούς, επιτρέποντας να διατηρηθούν τα πρότυπα 

ποιότητας και υψηλότερες επιδόσεις από αυτές των ανταγωνιστών. Η 

ποιότητα των προϊόντων έχει ελεγχθεί διεξοδικά για να είναι συνεπής σε 

όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται και να συνάδει με τους τοπικούς 

νόμους & κανόνες.

Η καινοτομία είναι μέρος όλων των διαδικασιών της εταιρείας και στόχος 

είναι να έχει πάντα την κορυφαία τεχνολογία. Η ομάδα τους, σχετίζεται με 

την Έρευνα & Ανάπτυξη, τις πωλήσεις, την παραγωγή, προλαμβάνοντας 

τις «απαιτήσεις των καταναλωτών και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις 

καθαρισμού.

Το Sutter Professional Lab εργάζεται σκληρά για να προωθήσει την 

συνεχή κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αποτελεί σημαντική αξία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθιστώντας 

τις μεθόδους  μάθησης καινοτόμες ακόμα πιο διεγερτικές και 

ενδιαφέρουσες.

Πάνω από 3.000 επαγγελματίες εκπαιδεύονται κάθε χρόνο σε 

εξατομικευμένα μαθήματα που πραγματοποιούνται όχι μόνο στα κέντρα 

κατάρτισης Sutter Ιtaly (Borghetto Borbera), Sutter Iberica (Μαδρίτη) , 

Sutter Argentina (Mπουένος Άιρες), αλλά και σε γραφεία πελατών. 

Η Sutter Professional Τech είναι η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης που 

δημιουρήθηκε λόγω της ανάγκης τυποποίησης του έργου του τεχνικού 

προσωπικού της Sutter Professional και της μετάδοσης μιας ενιαίας 

εικόνας σε διανομείς και πελάτες σε διεθνές επίπεδο.

Παρέχει τεχνική υποστήριξη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που 

σχετίζονται με τον καθαρισμό.

Το προνόμιο της Sutter Professional Τech είναι να ικανοποιήσει κάθε 

τεχνική ανάγκη. Για να το πετύχει αυτό βασίζεται στον διαρκή διάλογο 

των εξειδικευμένων τεχνικών του προσωπικού.  

Από το 1858 το όνομα για τον καθαρισμό
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