
Paradise

Luo toimivat tilat tyylikkäillä ja 

helppokäyttöisillä Paradise

malliston hygieniatuotteilla, jotka 

mukautuvat tilojesi ilmeeseen.



Paradise
Haluamallasi värillä tai kuviolla.



PARADISE DRY 

PUUVILLAPYYHEANNOSTELIJA

Tyylikäs puuvillapyyheannostelija, jonka pyyherullanvaihto on todella 
nopeaa ja vaivatonta. Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen ja 
hygieenisen pyyheannoksen ja käytetty pyyheannos kelautuu 
automaattisesti annostelijan sisään. Lindström Oy:n 
käsipyyherullajärjestelmälle on myönnetty pohjoismainen Joutsenmerkki.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Puuvillapyyherulla: tutkitusti hygieenisin ja ekologinen vaihtoehto käsien 
kuivaamiseen*. Pyyhkeen väri on valkoinen ja materiaali on imukykyistä 
100% puuvillaa. Yhdestä rullasta saa n. 105-115 pyyheannosta. 
Pyyherullan leveys on n.20 cm.

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus. 

Käytetyt pyyherullat noudetaan pesuun ja niiden tilalle

toimitetaan puhtaat sovitun 1, 2 tai 4 viikon vaihtovälin mukaisesti. 
Annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk.

** Lähde: Hjelt instituutin tekemään tutkimukseen ja study, commissioned by the 

Textile Service Trade Association (WIRTEX)

CK88

CK88S

CK88R

CK88B

Etupaneelin värit / 

tuotekoodi:

4075 0055

Tekstiilipalvelut



PARADISE FOAM 

VAAHTOSAIPPUA-ANNOSTELIJA

Nykyaikainen, taloudellinen ja lukittava vaahtosaippua-annostelija, joka 
antaa miellyttävää ja riittoisaa pesuvaahtoa. Kertakäyttöinen 500 ml 
pesunestepullo on suljettu ilmatiiviisti ja kestää pitkänkin varastoinnin tai 
käyttökatkoksen. Yhdestä pullosta saa n. 1250 annosta.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Riittoisuus

500 ml tiivistettä tuottaa noin 1250 annosta. Nopea ja hygieeninen täyttö. 
Kun pullo on tyhjä, jää annostelumekanismin varasäiliöön vielä noin 160 
pesuannosta. Annostelumekanismin yläpuolella ikkunassa oleva punainen 
indikaattori osoittaa lähestyvän vaihtotarpeen.

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja annostelijat 
pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. Saippuatilaukset hoituu 
kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta tai vaivattomalla ja 
joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Pesuaineet:

CS97 Vaahtosaippua 500 ml pullo, 12 kpl / ltk. Kevyesti hajustettu

CS96 Neutral vaahtosaippua 500 ml pullo, 12 kpl / ltk, tuoksuton ja väriaineeton

CS29

CS29S

CS29R

CS29B

Etupaneelin värit / 

tuotekoodi:



PARADISE CREAM NESTESAIPPUA-

JA KÄSIVOIDEANNOSTELIJA

Hygieeninen, taloudellinen ja lukittava annostelija, joka soveltuu 

pesunesteelle sekä käsivoiteelle. Kertakäyttöinen 500 ml pullo on suljettu 

ilmatiiviisti ja kestää pitkänkin varastoinnin tai käyttökatkoksen. 

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Riittoisuus: 500 ml pullosta tulee noin 800 annosta. Nopea ja 

hygieeninen täyttö. Kun pullo on tyhjä, jää annostelumekanismin 

varasäiliöön vielä noin 160 annosta. Annostelumekanismin yläpuolella

ikkunassa oleva punainen indikaattori osoittaa lähestyvän vaihtotarpeen.

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja annostelijat 

pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. Saippuatilaukset hoituu 

kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta tai vaivattomalla ja 

joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 

annostelijoilla 12kk
Täyttöpullot:

CS64 Neutral nestesaippua 500 ml pullo, 12 kpl / ltk.

CS68 Suihkushampoo 500 ml pullo, 12 kpl / ltk.

CS78 Käsivoide 500 ml pullo, 6 kpl / ltk.

CS30

CS30S

CS30R

CS30B

Etupaneelin värit / 

tuotekoodi:



PARADISE TOILETPAPER

WC-PAPERIANNOSTELIJA
Pieni ja kätevä kahden wc-paperirullan annostelija. Vararulla on 

siirrettävän kannen alla, kunnes käyttörulla tyhjenee. Mekanismin 

ansiosta paperihävikki vähenee huomattavasti. Annostelija on 

lukittava. 

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 

annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Paperitilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta 

tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 

annostelijoilla 12kk

Valikoimaamme kuuluvat paperit ovat ympäristömerkittyjä.

WC-paperit:

PR50 kaksinkertainen, 

keltainen paperi 38m/rll, 

40rll/säkki

PR53 kaksinkertainen, 

valkoinen paperi 33,6m/rll, 

48rll/säkki

CP50

CP50S

CP50R

CP50B

Etupaneelin värit / 

tuotekoodi:



PARADISE SUPERROLL

WC-PAPERIANNOSTELIJA
Taloudellinen ja lukittava wc-paperiannostelija, joka ei vie paljon 
tilaa syvyyssuunnassa. 800 metrin Jumborulla vastaa yli 20 
tavallista wc-paperirullaa. Annostelijaan voidaan ladata uusi rulla jo 
ennen vanhan loppumista, minkä ansiosta hävikki vähenee 
huomattavasti. Paperin määrää on helppo seurata ilman kannen 
avaamista.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 
annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 
Paperitilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta 
tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Valikoimaamme kuuluvat paperit ovat ympäristömerkittyjä. Paperit:

PR57 yksinkertainen paperi, 4 rll/säkki, 800 m/rll

PR56 kaksinkertainen paperi, 6 rll/säkki, 340 m/rll

PR62 kaksinkertainen paperi ilman arkkeja, 6rll/säkki, 440m/rll

CP77

Etupaneelin väri / 

tuotekoodi:



PARADISE PAPER

TAITTOPAPERIANNOSTELIJA
Lukittava paperipyyheannostelija tiloihin, joissa ei ole 

mahdollisuutta käyttää puuvillapyyheannostelijaa tai 

puuvillapyyhkeen ohella tarvitaan paperipyyhettä. Annostelijaan

mahtuu 300 taittopaperiarkkia.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 

annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Paperitilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta 

tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 

annostelijoilla 12kk

Valikoimaamme kuuluvat paperit ovat ympäristömerkittyjä.

Paperi:

CT57 V-ketjutaitettu paperiarkki. 

150 ark/pkt, 20 pkt/ltk

VT61

VT61S

VT61R

VT61B

Etupaneelin värit / 

tuotekoodi:



PARADISE SEAT CLEANER 

DESINFIOINTISPRAY
WC-istuimen desinfiointispray, joka sumutetaan wc-paperiin ja 

käytetään istuimen puhdistamiseen ja desinfiointiin. Annostelijan 

etukannessa olevan painikkeen värin voi valita neljästä eri 

vaihtoehdosta. Yksi pussi desinfiointinestettä antaa noin 1500

annosta.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 

annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Palveluun kuuluu myös desinfiointiainepussin määräaikainen 

vaihto sovitun 4 tai 8 viikon vaihtovälin mukaisesti.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu

CS93

CS93S

CS93R

CS93B

Etupaneelin värit / 

tuotekoodi:



Voimme myös asiakaskohtaisesti pinnoittaa Paradise-tuoteperheen annostelijat halutulla värillä, kuviolla, logolla tai 

valokuvalla, jolloin tuloksena on yrityksen näköiset ja ainutkertaiset laiteratkaisut.

Paradise design kannet



Footer txt

Paradise
ruostumatonta terästä

Tyylikäs ja ajaton ruostumaton 

teräs kestää kovaakin käyttöä.



PARADISE RST DRY

PUUVILLAPYYHEANNOSTELIJA

Tyylikäs rosterinen puuvillapyyheannostelija, jonka pyyherullanvaihto on 
todella nopeaa ja vaivatonta. Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen ja 
hygieenisen pyyheannoksen ja käytetty pyyheannos kelautuu 
automaattisesti annostelijan sisään. Lindström Oy:n 
käsipyyherullajärjestelmälle on myönnetty pohjoismainen Joutsenmerkki.

Kotelon materiaali: harjattu ruostumaton teräs

Puuvillapyyherulla: tutkitusti hygieenisin ja ekologinen vaihtoehto käsien 
kuivaamiseen*. Pyyhkeen väri on valkoinen ja materiaali on imukykyistä 
100% puuvillaa. Yhdestä rullasta saa n. 105-115 pyyheannosta. 
Pyyherullan leveys on n. 20cm.

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus. 

Käytetyt pyyherullat noudetaan pesuun ja niiden tilalle

toimitetaan puhtaat sovitun 1, 2 tai 4 viikon vaihtovälin mukaisesti. 
Annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

** Lähde: Hjelt instituutin tekemään tutkimukseen ja study, commissioned by 

the Textile Service Trade Association (WIRTEX)

CK97 

Tuotekoodi:

4075 0055

Tekstiilipalvelut



PARADISE RST FOAM

VAAHTOSAIPPUA-ANNOSTELIJA

Nykyaikainen, taloudellinen ja lukittava rosterinen vaahtosaippua-
annostelija, joka antaa miellyttävää ja riittoisaa pesuvaahtoa. 
Kertakäyttöinen 500 ml pesunestepullo on suljettu ilmatiiviisti ja kestää 
pitkänkin varastoinnin tai käyttökatkoksen. Yhdestä pullosta saa n. 1250 
annosta.

Kotelon materiaali: harjattu ruostumaton teräs

Riittoisuus

500 ml tiivistettä tuottaa noin 1250 annosta. Nopea ja hygieeninen täyttö. 
Kun pullo on tyhjä, jää annostelumekanismin varasäiliöön vielä noin 160 
pesuannosta. Annostelumekanismin yläpuolella ikkunassa oleva punainen 
indikaattori osoittaa lähestyvän vaihtotarpeen.

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja annostelijat 
pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. Saippuatilaukset hoituu 
kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta tai vaivattomalla ja 
joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Pesuaine:

CS97 Vaahtosaippua 500 ml pullo, 

12 kpl / ltk.

CS71

Tuotekoodi:



JUMBO STAINLESS STEEL 

WC-PAPERIANNOSTELIJA
Taloudellinen ja lukittava rosterinen wc-paperiannostelija, joka ei 

vie paljon tilaa syvyyssuunnassa. 800 metrin Jumbo-rulla vastaa yli 

20 tavallista wc-paperirullaa. Paperin määrää on helppo seurata 

ilman kannen avaamista.

Kotelon materiaali: ruostumaton teräs

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 

annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Paperitilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta 

tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 

annostelijoilla 12kk

Valikoimaamme kuuluvat paperit ovat ympäristömerkittyjä.
Paperit:

PR57 yksinkertainen paperi, 4 rll/säkki, 800 m/rll

PR56 kaksinkertainen paperi, 6 rll/säkki, 340 m/rll

PR62 kaksinkertainen paperi ilman arkkeja, 6rll/säkki, 440m/rll

CP74 

Tuotekoodi:


