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Вие се концентрирайте 

върху основния си 

бизнес, а ние ще се 

погрижим за Вашето 

работно облекло.

Имаме решение за работното облекло 

според Вашите нужди

Хигиенично чисто и 

безопасно облекло

Дигитално 

поддържана услуга

Висококачествени 

облекла по поръчка

Проследим 

процес

Оптимизация на 

поръчките

24/7 управление 

на услугата 

Контролиран и 

стандартизиран процес 

на пране

Минимизирана 

вреда за околната 

среда

Ние сме надежден партньор и предлагаме услуга с работно облекло под наем, с 

която можете да проследявате всички процеси, свързани с работното облекло, 

като получавате ценна информация за всички поръчки и доставки.

При нас винаги знаете къде се намира Вашето работно облекло –

благодарение на нашата онлайн услуга eLindström.

Услугата ни с работно облекло под наем отговаря на най-високите стандарти за 

хигиена, качество и устойчивост. Ние произвеждаме, поддържаме и поправяме 

работното Ви облекло, подсигурявайки Ви безопасност и комфорт.

Нашият уникален процес на производство на работно облекло гарантира 

отлично клиентско изживяване и бързи доставки.



> 11 Млн
Работни облекла 

в употреба

24
Държави

66
Перални 

помещения

3 
Фабрики за 

производство 

на облекла

> 4 Млн
Поправени 

работни облека

> 19% 
Работни облекла, 

рециклирани в 

световен мащаб

Над 80 години опит в отдаването на облекла под наем

Lindström накратко

Нашата цел

Ние се грижим за хората и 

нашата планета, като 

вдъхновяваме бизнеса да 

расте по устойчив начин.

Нашата мисия

Ние сме компания за 

текстилни услуги, 

фокусирана върху 

улесняването на живота 

на нашите клиенти. 

www.lindstromgroup.com/bg

Предимства на работното облекло под наем

Спестявате време и пари с нашата комплексна услуга 

с работно облекло под наем.

Нашите продукти са с дълъг жизнен цикъл. Така 

спестявате природни ресурси.

Облеклата, съобразени с Вашите нужди, гарантират 

най-доброто за Вашите служители.

Дигитално поддържаната услуга е с възможност за 

проследяване на всички облекла в употреба – няма 

повече изгубени панталони!

Редовните доставки Ви гарантират винаги чисто и 

надеждно работно облекло.

Предлагаме най-доброто за Вас: перем и поправяме 

дрехите, грижим се да подсигурим на Вашите 

служители чистота и безопасност.


