
Serwis i wynajem odzieży 

roboczej

Wyglądaj świetnie. 

Czuj się dobrze.

Pracuj lepiej.
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Wybierz odzież 

roboczą

Lindström

i bądź

Bezpieczny
Bezpieczeństwo nie jest 

dziełem przypadku

Ochraniaj siebie w 
pracy
- Zapewniamy certyfikowane i 
bezpieczne ubrania robocze

Wyglądaj i czuj

się jak

profesjonalista
Nie wybieraj przeciętności!

Wybierz profesjonalizm!
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Dbamy 

o dostarczenie 
świeżej odzieży 

roboczej do 

ponad miliona 
pracowników 

każdego 

dnia!

Wynajem oznacza mniej stresu dla Ciebie 

i dbałość o środowisko naturalne.

Oznacza to również, że nie musisz inwestować dużej części 

budżetu w zapasy odzieży roboczej. Zamiast tego zawsze 

będziesz mieć optymalną ilość czystej, bezpiecznej i 

elegancko wyglądającej odzieży roboczej gotowej do użycia. 

Jeśli zmienią się Twoje potrzeby, jak to często bywa w 

przypadku sezonowych zmian siły roboczej, nasze usługi 

można łatwo dostosować do tych zmian.

Podsumowując, nasza usługa zapewnia lepsze 

zarządzanie stanami magazynowymi odzieży 

roboczej, zapewniając przejrzyste i przystępne 

koszty.

Poznaj dwa 

najlepsze powody 

wynajmowania 

odzieży roboczej
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Bezpieczeństwo 

nie dziełem 

przypadku

Naszym zadaniem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa. Jak to robimy?, monitorując 

przepisy, normy i nowe modele operacyjne w 

każdej branży. Dzięki szeroko zakrojonym 

badaniom i doświadczeniu, dopracowaliśmy 

naszą odzież roboczą tak, aby sprostać 

najtrudniejszym wymaganiom. Co więcej, 

nieustannie dążymy do optymalizacji i 

wdrażamy jeszcze lepsze rozwiązania.

Odzież

ochronna,

znamy jej

znaczenie
Odzież robocza jest ważną częścią ochrony 

pracowników, ale też jakości wykonywanej pracy, 

np. w branży spożywczej i farmakologicznej 

niezbędna jest higieniczna odzież ochronna. 

Nasze ubrania robocze zapewniają ochronę, nasz 

proces przemysłowego prania tekstyliów zapewnia 

najwyższy poziom higieny. Jak to wpływa na 

pracę Twoich pracowników? zawsze mogą 

wykonywać swoje zadania bezpiecznie i 

skutecznie, a produkcja przebiega 

bezproblemowo.
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Nie wybieraj 

przeciętności!

Wybierz 

profesjonalizm!

Naszym zadaniem jest zapewnienie dobrego 

dnia i warunków pracy. Oznacza to, że dbamy o 

to abyś miał odzież roboczą, która zapewni Ci 

dobre samopoczucie, komfort użytkowania i 

dobre samopoczucie na cały dzień. Zasługujesz 

na to!

Nasze kolekcje zostały zaprojektowane z 

myślą o tym, abyś dobrze wyglądał i czuł się 

świetnie. Wygląd i wygoda każdego 

pracownika jest odzwierciedleniem jakości w 

Twojej firmie i dbałości o markę - upewnijmy 

się, że tak jest!
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Po co 

kupować, 

jeśli możesz 

wypożyczyć?

Korzystając z naszych usług, nie tylko 

zapewniamy wynajem odzieży roboczej, ale 

również pierzemy, utrzymujemy i serwisujemy, 

naprawiamy, ale również przechowujemy ją w 

na swoich stanach magazynowych. Do Twojej 

firmy dostarczamy czystą, świeżą odzież w 

wyznaczonym dniu i złożoną wkładamy 

bezpośrednio do szafki każdego pracownika lub 

w innym, wyznaczonym przez Ciebie miejscu. W 

ten sposób oszczędzasz sobie związanego z tym 

stresu i możesz skupić się na swojej pracy. 

Wszyscy są wygrani.

OCENA 

ZAPOTRZEBOWANIA I 

ZAOPATRZENIE

UTYLIZACJA

PRANIE I KONSERWACJA

DODSTAWA
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Mamy rozwiązanie dla każdej 

branży, od dużych wymagań

higienicznych po najwyższą ochronę
Oferujemy najlepsze rozwiązania w zakresie odzieży roboczej dla firm i organizacji każdej wielkości i branży - od

opieki zdrowotnej po utrzymanie budynków, od przetwórstwa spożywczego po przemysł metalurgiczny. Jeśli chcesz,

aby Twoi pracownicy wyglądali świetnie, czuli się dobrze i pracowali lepiej, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj po

to, aby Ci pomóc.
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Lindström Group
W Lindström dbamy o pracowników. Proponujemy łatwe i 

dostosowywane do Twoich potrzeb usługi, które 

zwiększają bezpieczeństwo, higienę i budowanie marki 

Twojej firmy. Prowadzimy odpowiedzialną politykę 

biznesową i jesteśmy zaangażowanym pracodawcą. 

Oferujemy ponad 3000 tys. miejsc pracy w Europie i Azji. 

Podstawą naszych wartości jest solidna współpraca.

Skontaktuj się  z naszym 

działem sprzedaży 

https://lindstromgroup.co

m/pl/contact/

Lindström Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34

03-228 Warszawa

Tel.: +48 226142114; +48 22 6142405

E-mail: biuro@lindstromgroup.com

www: https://lindstromgroup.com/pl/
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