
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tööriiete 
teenused 

 

Jätkusuutlik viis tööriiete  

hankimiseks 



Tööriided 
teenusena — 
miks osta, kui 
saab rentida? 

Meie tööriiete lahendus põhineb teie vajadustel 

 

 
Tööriiete ostmine, omamine ja 

haldamine ei ole tõenäoliselt teie 

äristrateegia keskmes. Kui lasete 

Lindströmil oma tööriiete eest 

hoolitseda, säästate aega ja raha 

oma põhitegevuseks. 

 
Meie tööriiete teenus sisaldab 

kõike — alates riiete soetamisest 

kuni pesu, hoolduse, 

kohaletoimetamise, ladustamise ja 

isegi tekstiilide kasutuselt 

kõrvaldamiseni. Maksate ainult 

iganädalase rentimise eest. 

Säästke aega ja raha 
— ostmise asemel 

rentige. 

Parandage töötingimusi ja 
produktiivsust, tagades alati 

puhtad tööriided. 

Hoolitsege oma töötajate 
rahulolu eest, tagades nende 

vajadustele vastav parim sobivus 
ja mugavus. 

Olge jätkusuutlikum, valides 
vastupidavad tööriided ja hõlpsalt 
kasutatav loodussõbralik teenus. 

 
 
 
 
 
 

 
Pakub huvi? 
Lugege lisateavet siit >

 

 

 

 

 

 

Skaneeri mind! 
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Töötajate turvalisuse ja 
rahulolu tagamine 

 

Asjakohased ja esinduslikud tööriided on 

tööohutuse ning tööheaolu võtmetegur. 

 
Meie tööriiete kollektsioonid vastavad alati 

asjakohastele õigusaktidele ja standarditele ning on 

mõeldud konkreetsetele valdkondadele ja ametitele. 

Olenemata sellest, mis valdkonnas tegutsete, võite 

olla kindel, et teie ettevõte vastab alati tööriiete 

funktsionaalsus-, ohutus- ja hügieenialastele 

nõuetele. 

 
Toimetame puhtad tööriided teie asutusse ja viime 

kasutatud riided meie pesumajja, kus kahjustada 

saanud tööriided vajadusel kas parandatakse või 

vahetatakse välja. Teie töötajatel on alati olemas 

puhtad ja kasutusvalmis tööriided, et nad saaksid 

tunda end turvaliselt ning keskenduda oma 

igapäevastele tööülesannetele. 

 
Ühtlustatud kvaliteetsed tööriided võivad edendada ka 

teie brändi — see jätab veenva esmamulje, parandab 

teie personali äratuntavust ja suurendab teie inimeste 

tööalast uhkustunnet. Ja mis veelgi tähtsam: see 

näitab, et hoolite oma töötajate heaolust ja 

mugavusest. 
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Tekstiili 

rentimine on 

jätkusuutlik 

ja muretu 

lahendus — 

see toimib 

järgmiselt. 
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Vastupidavad materjalid ja tootevaliku disain tagavad      
maksimaalse eluea: 

Ühelt kasutajalt teisele ja edasi  - kui rõivaese ei sobi enam tööriideks, 

võtame selle ringlusse ja anname uue hingamise. 

Iga rõivaeset kasutavad selle eluea jooksul paljud kliendid. 

 
 

 

Ladustamine ja lõplik realiseerimine: 

Meie eesmärk on taaskasutada 

100% oma tekstiilijäätmetest 

teistes toodete, tooraine või 

tekstiilitööstuse kiudude näol. 

Eesmärk tagada 100%-line 
ringlussevõtt aastaks 2025. 

 
 
 
 
 
 

Iganädalased tarned ja 
pealevõtmised: 
Toimetame riideesemed 
klientideni õigeaegselt ja 
minimaalse süsiniku 
jalajäljega - meie veokid ei 
sõida kunagi tühjalt.

 

Hea istuvus: 
Kohandatavad elemendid ning klassikaline 

aegumatu disain on vaid mõned tegurid, millega 

arvestame, et tagada meie toodete mugav istuvus 

erinevate kehatüüpide puhul, ning pikk eluiga. 

Hoolitseme koos oma klientidega selle eest, et 

riided oleksid kandjatele mugavad. 

Ringluses on üle 12 miljoni tööriide. 

 
 
 
 

 
3 Hankimine: 

Soetame vastupidavaid tekstiile meie 

pikaajalistelt varustajatelt. Tekstiili 

ületootmise vältimiseks toodame teie 

tellitud lisatellimusi meie enda 

tootmistehastes (Prodemides). 

90% Öko-text standard 100 serdiga 

rõivad. 

Tarnitakse optimeeritud 
koormate ja marsruutidega. 

 
Kvaliteedikontroll ja 
parandustööd: 

Riided ringlevad paljude inimeste käes, 

seega viime läbi kvaliteedikontrolle ning 

vajadusel parandame riideid. 

2022. aastal parandati 4,2 miljonit 

tööriiet. 

4 Pesu ja viimistlus: 

Tööriideid hooldatakse minimaalse vee- ja 

energiakuluga. Tänu oma soojustagastus-

süsteemile saame taaskasutada vett ja 

vähendada energiatarbimist. 

Tööstusliku pesu käigus kasutatakse võrreldes 

koduse pesuga 55% vähem vett. 
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Pakume teile 
tööriideid, 

• mis on konstrueeritud 

maksimaalse mugavuse ja 

vastupidavuse tagamiseks. 

• mis on toodetud nõudmise 

järgi, tekitades minimaalselt 

jäätmeid. 

• mida tarnitakse teile optimeeritud 
koormate ja marsruutidega. 

• mida hooldatakse minimaalse vee- 

ja energiakuluga. 

• mida eluea pikendamiseks 

parandatakse ning taaskasutatakse. 

• mida taaskasutatakse, et luua uusi. 
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Parem teenindus, 
lihtsam haldus 
 

Lindströmi tööriiete teenusega ei pea 

teie ega teie töötajad enam ettevõtte 

tööriiete puhastamise, hooldamise ja 

hoiustamise eest muretsema. 

Toimetame puhtad tööriided otse teie 

asutusse ja võtame kasutatud rõivad 

pesemiseks ning hoolduseks peale. 

 
Kõik meie tööriiete teenused on 

digitaalse toega. Kasutame nutikat 

tehnoloogiat, mille abil on õiged 

tööriided, tekstiilid ja seadmed neid 

vajavatele inimestele kättesaadavad. 

Teate alati, kus teie tööriided asuvad. 

Püksid ei kao enam kunagi ära! 

Vaadake meie 

tööriiete teenuse  

videot 
 

 
 

Skaneeri mind! 

eLindström — hõlbus ööpäevaringne 

tööriiete haldus.  

 
 

Lihtne 
Saate hõlpsalt hallata kõiki Lindströmi 
teenuseid ja erinevaid 
kohaletoimetamise kohti. 

 
Mugav 
Kogu asjakohane teave on nähtav otse 
teie andmelaual. Saate vajadusel teha 
lisatellimusi ja esitada muid 
teenusetaotlusi. 

 
 

 

Läbipaistev  
Saate jälgida tarneid ja tooteid ning 
vaadata teenusetaotluste ning 
tellimuste olekut. Saate ülevaate 
ringluskiirusest ja mahtudest. 

 

 

Mobiilne 
Saate kasutada millal ja kus iganes 
soovite. 

 
 
 
 
 

Tutvuge 

eLindströmiga siin > 
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Meie ringmudel 
edendab jätku-
suutlikkust 

Olemasolevate riiete parem 

kasutus — jagatud jalajälg on 

väiksem jalajälg 

Meie eesmärk on kasutada 

olemasolevaid tooteid paremini ära. 

Seepärast parandame igal aastal üle 

4 miljoni riideeseme ja 

propageerime korduvkasutatavust, 

kus jalajälge jagavad mitmed 

kasutajad. Kohandatud riietel on 

30% suurem süsiniku jalajälg kui 

meie korduvkasutataval Lindströmi 

kollektsioonil. 

Loodusvarade kaitse — väiksem 

vee- ja energiatarbimine 

Ligikaudu 60% CO2 mõjust 

tuleneb tööriiete pesemisest. 

Oleme oma pesemisprotsessi 

optimeerinud ja vähendanud 

viimase kolme aastakümne 

jooksul pestud 

tekstiilikilogrammi kohta oma 

vee- ja energiakulu poole võrra. 

Ületootmise vältimine — eluea 

maksimeerimine 

Toodame uusi rööriideid ainult siis, 

kui selleks on vajadus, seega ei ole 

klientidel kasutult seisvaid 

laovarusid ning raha ei seisa varude 

taga kinni. Maksimeerime tekstiili 

eluiga, disainides tooted pika eluea 

tagamiseks vastupidavatest 

materjalidest ning neid parandades 

ja taaskasutades. 

 
 
 
 
 
 

Süsinikuneutraalse tuleviku toetamine 

 - ringlahenduse valimine 

Tööriietele antakse elutsükli lõpus erinevates 

valdkondades teise toote või tooraine näol uus elu. 

Meie eesmärk on 2025. aastaks taaskasutada 100% 

oma tekstiilijäätmetest. 

Kas soovite arvutada tööriiete 

teenuse keskkonnamõju? 

Proovige meie jätkusuutlikkuse 

kalkulaatorit!

 

Aastaks 2035 pakume teile 

süsinikuneutraalseid tööriiete teenuseid. 

 
 

 
Skaneeri mind
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Lindström Eesti 

Kuusiku tee 28, 

74201 Loo, Harjumaa, Eesti 
Tel. +372 66 51 900 

 
eesnimi.perenimi@lindstromgroup.com 

www.lindstromgroup.com/ee 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Miks me teeme seda, 

mida teeme 

Lindströmi töö on muuta tekstiiliteenuse abil klientide elu 

lihtsamaks. Tahame inspireerida inimesi särama ja ettevõtteid 

jätkusuutlikult kasvama. 

 
Meie tööriiete teenused on suurepärane näide nendest 

eesmärkidest. Meie teenused pakuvad teile hõlpsasti 

kasutatavat ja keskkonnasõbralikku viisi tööriiee vajaduste 

täitmiseks. 

 
Kas soovite rohkem teavet? Külastage meie kodulehte 
www.lindstromgroup.com/ee 

mailto:eesnimi.perenimi@lindstromgroup.com
http://www.lindstromgroup.com/
http://www.lindstromgroup.com/

