
Оренда килимів
Ефективне й екологічне рішення 
для приміщень Вашого бізнесу



Жодних падінь на 
слизькій підлозі 

Килими на робочому місці для
працівників та у місцях 
перебування клієнтів - турбота 
про безпеку людей.

Наш сервіс оренди килимів 
допоможе заощадити. Ви не 
платите за килими, лише за їхнє 
обслуговування. 

Килими - 
відмінне рішення

Килимове покриття таки має значення. 
Правильно підібрані килими підтримують 
чистоту в приміщенні, надають яскравості 
інтер’єру, підкреслюють фірмовий стиль та 
підвищують впізнаваність бренду. Правильне 
розташування килима у потрібних зонах - 
корпоративний меседж про комфорт і 
зручність.

В нашій колекції - вхідні вестибюльні килими, 
ергономічні килими, традиційні килими для 
передпокою.

и впечатляющие, изготовленные на заказ
коврики.

Interested?
Read more here >

Економія на  
прибиранні 

При плануванні часу і ресурсів на 
прибираня важливо пам’ятати:

• Близько 80% бруду потрапляє до 
приміщення на вході.

• Понад 70% витрат на прибирання 
- це витрати на очищення підлоги.

Зіскануй  мене!
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Яка користь для Вашого бізнесу від нашого сервісу? Навіщо купувати, 
якщо можна 
орендувати

Наш сервіс оренди килимів - 
зручне рішення для підтримки 
чистоти в приміщенні й 
комфорту для людей. 

Ми дбаємо про все - від підбору 
килимів для приміщень Вашого 
бізнесу до їхнього очищення та 
доставки. Ми також допомагаємо 
зі зберіганням, обліком й 
утилізацією. З нами просто!

Поки ми ретельно виконуємо 
свою роботу, Ви насолоджуєтесь  
чистотою та комфортом на 
робочому місці.

Економія часу і 
ресурсів на 
прибирання

Широкий асортимент
продукції для 

зонування приміщень

Завжди чисті 
приміщення, без 
бруду, пилюки і 

вологи

Безпечні та комфортні 
робочі місця для 
співробітників і 

клієнтів  
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Оренда 
килимів - 
екологічне 
рішення 
турботи про 
безпеку людей   

Використання надійних матеріалів

Всі наші килими достатньо цупкі, проходять екологічне 
очищення, мають  тривалий термін  експлуатації. 

Мінімальне використання 
води та енергії при 
обслуговуванні килимів

Ми переробляємо воду і 
зменшуємо споживання енергії
завдяки системі рекуперації 
тепла.

Ремонт та повторне використання

Ми збільшуємо термін експлуатації килимів за рахунок 
їхнього ремонту та повторного використання.

Цифрові 
технології

Обслуговування 
клієнтів, їхніх 
запитів в 
електронних 
кабінетах системи
eLindström.

 6

Доставка за 
оптимізованим 
маршрутом

Наш сервіс доставки - 
це своєчасність, 
надійність та 
мінімальні викиди 
вуглецю.

Переробка для створення нової продукції

Наша ціль - переробка 100%
текстильних виробів до 2025 р.

Дізнайтесь з відео більше про 
сервіс оренди килимів >

Зіскануй мене!
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Килими від вхідних дверей
до робочої зони

• Бруд і волога залишаються за дверима

• Безпека, відсутність слизької підлоги

Вхідні килими   1

• Зупинка для піску, пилюки і бруду

• Прорезинова основа - безпека та захист 
від падінь

Стандартні
          килими            2

2

• Посилення фірмових комунікацій і підвищення 
впізнаваності бренду

• Брудопоглинаючі властивості, безпека робочих зон

Дизайнерські 
килими

3 4

• Для робочих зон активного використання, 
зосередження великої кількості людей та 
накопичення значних обсягів бруду

Пром килими 6

• Ідеальне рішення для робочих зон та 
зниження навантаження на спину 
співробітників

Ерго-килими         5
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Ключові 
переваги
оренди 
килимів:

• Гнучкий сервіс, економічно 
вигідне рішення.

• Фірмове доповнення  
інтер’єру приміщення.

• Простота у використанні, 
тривалий термін експлуатації.

• Доставка за узгодженим 
графіком згідно з потребами 
клієнта.

• Переробка зношеної продукції 
для створення нових килимів - 
- з турботою про довкілля.
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Дізнайтесь більше про
eLindström тут >

Безперебійний сервіс 

Lindström Design – Наша колекція
килимів з готовими рішеннями

Універсальна колекція Lindström доступна у різних 
кольорових варіантах та у різних розмірах для оптима-
льного розташування у приміщеннях Вашого бізнесу

Наші дизайнерські килими - підсилення 
позицій та впізнаваності Вашого бренду

Ви обираєте колір, зображення, текст для дизайну.  
Ми допомагаємо підібрати оптимальне 
співвідношення кольору, логотипу, розміру, форми 
у дизайні килима для Вашого фірмового стилю, щоб 
підвищити впізнаваність Вашого бренду.

Наші килими еко-дизайну для 
підкреслення Ваших позицій сталого 
розвитку

Наші килими еко-дизайну виготовлені з 100%
перероблених матеріалів. Ми використовуємо 
близько 65 перероблених ПЕТ-пляшок (0,5 л) для 
виготовлення 1 кв м килимового покриття. До 
прикладу, килим 115 x 200 см виготовлено 
орієнтовно з 150 пластикових пляшок.

eLindström 

Простота у користуванні – 
легко керувати всіма запитами та 
послугами  Lindström одним 
кліком.

Зручність - вся необхідна 
інформація відображена в 
інтерфейсі. За необхідності 
можна здійснювати додаткові 
замовлення, оновлювати запаси 
та інші сервісні запити. 

Прозорість - моніторинг поставок 
та продукції, перегляд стану запитів 
на обслуговування і замовлень. 

Мобільність -використання у 
потрібний час у зручному місці за 
потребою.  
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Наші цілі стійкого розвитку 
тут >

Зіскануй мене!

Підтримка рішень без 
викидів вуглецю

Всі наші килими міцні, 
якісні, з тривалим життєвим 
циклом. Наша мета - 
переробка 100% відходів до 
2025 р. 
До 2035 р. всі наші клієнти 
отримуватимуть вуглецево-
нейтральні послуги.  

Lindström - лідер 
циркулярної 
економіки і стійкого 
розвитку

Сервіс оренди килимів Lindström 
максимально орієнтований на потреби 
клієнтів. Ми дбаємо про довкілля під 
час виготовлення продукції та її 
обслуговування.

Ми переробляємо воду різними 
способами 
Ми відновлюємо воду на етапі 
ополіскування і знову використовуємо 
її для прання. Очищуємо в наших 
системах стічні води та повторно 
використовуємо їх в деяких пральнях.   

Ми ефективно економимо енергію в 
наших пральнях за рахунок 
застосування режимів прання з 
нижчими температурами та 
зменшуючи час прання.

Наші системи рекуперації тепла 
акумулюють тепло зі стічних вод та 
сушильних машин, й ми повторно 
використовуємо його для нагріву 
прісної води і сушіння.

Ближче до 
клієнта 

Завдяки роботі наших 
сервісних центрів ми 
постійно працюємо над 
зменшенням відстаней 
до клієнтів. В 
середньому 1 кг 
продукції долає 260 м.

Еко-
матеріали

Ми збільшуємо термін 
ескплуатації килимового 
покриття, обираючи міцні 
матеріали для повторнго 
використання. Наша 
екологічна пральня з 
цифровими технологіями 
також допомагає забезпечити 
тривалий термін 
використання килимів.  
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customerservice.ukraine@lindstromgroup.com

lindstromgroup.com/ua/

LLLiiinnndddssstttrrrööömmm UUUkkkrrraaaiiinnneee KKKyyyiiivvv
02094, м. Київ
вул. Віскозна, буд. 8
Тел. +380 44 333 98 25
Тел. +380 95 27 64 034 

Lindström Ukraine Dnipro
49600, м.Дніпро.
вул. Набережна Заводська, 7
Тел. +38 050 348 55 13
Тел. +38 050 374 07 90 

Чому ми пропонуємо оренду?

Місія Lindström - полегшити бізнес-процеси клієнтів 
за допомогою сервісу оренди килимового покриття та 
інших текстильних виробів. Ми пропонуємо зручну 
й просту у використанні послугу зі стійким розвитком.  

Бажаєте дізнатись більше?

Ласкаво просимо на наш сайт 
https://lindstromgroup.com/ua/


