
Hotellitekstiili- 
palvelut
rauhallisiin uniin



Nauti 
mielenrauhasta
Tehtävämme on varmistaa hyvät yöunet 
sinulle ja vieraillesi luotettavalla ja joustavalla 
tekstiilipalvelulla. Tekstiilipalvelumme ansiosta 
sinun ei tarvitse huolehtia hotellitekstiilien 
huoltamisesta, ostamisesta, varastoinnista tai 
käytöstä poistosta – me teemme kaiken sen 
puolestasi. Meillä on muuttuvien tilanteiden 
varalle monipuolisia ratkaisuja, joiden ansiosta 
tekstiilejä on aina saatavissa riittävästi.

Vuokraa tekstiilit ja nauti mielenrauhasta 
samalla, kun vieraasi nauttivat miellyttävästä ja 
mukavasta hotellivierailusta.



Mallistomme
Laajaan hotellitekstiilien valikoimaan kuuluvat 
tyynyliinat, alus- ja pussilakanat sekä 
froteepyyhkeet, kylpymatot ja ylelliset kylpytakit. 
Laadukkaat ja ammattimaisesti huolletut tekstiilit 
vaikuttavat asiakkaidesi kokemukseen. 

CASUAL
Valitse laadukkaat perustuotteet suoraan 
varastostamme ja nauti volyymituotteiden 
tuomasta loistavasta hinta-laatusuhteesta.

PREMIUM
Valitse laajasta tuotevalikoimastamme 
tekstiilit sekä hotellisi tyyliin sopivat väri- ja 
kangasyhdistelmät.

 
 
LUXURY
Vahvista hotellisi ylellistä vaikutelmaa hienoilla 
laatutekstiileillä, jotka on valmistettu aidoista 
luonnonmateriaaleista.



CASUAL

Majoita vieraasi nopealla ja helpolla tavalla
Tekstiilipalvelumme on nopeasti ja helposti aloitettavissa CASUAL-MALLISTOSTAMME. Valitse tekstiilit mallistosta, 
joka on valmiina varastossamme.  Casual-mallisto on helppo ja huoleton vaihtoehto, josta löytyy monia vaihtoehtoja. 



TILAA JA 
NAUTI! 

Laatutuotteita  
valmiina varastossa.



Huippulaatu mukautuu yksilöllisiin tarpeisiin
PREMIUM-MALLISTOSSA yhdistyvät hotellikohtaisen tekstiilimalliston yksilöllisyys ja vuokraamisen helppous. 
Voit valita tekstiilit laajasta tuotemallistostamme haluamillasi väri- ja kangasyhdistelmillä, jotka vastaavat 
hotellisi yksilöllistä tyyliä. Saat hotellikohtaisen tekstiilimalliston ilman kallista tuotekehittelyä tai hankintoihin 
sidottua pääomaa.

PREMIUM



YHDISTELE!
Hanki tyylikäs ilme 

yhdistämällä Casual-
malliston tekstiilejä 
Premium-malliston 

tuotteisiin.



LUXURY

Kun erinomainen ei riitä
Kun haluat jotain todella ainutlaatuista, valitse LUXURY-MALLISTOMME. Tee vieraisiisi vaikutus ja luo tunnelmallinen 
muisto hienoimmilla laatutekstiileillä, jotka vahvistavat hotellisi ylellistä vaikutelmaa. Nämä tekstiilit on valmistettu 
aidoista luonnonmateriaaleista.



Kaunis brodeeraus 
viimeistelee 

täydellisen tyylin.



 Ei investointeja tekstiilien hankkimiseen, huoltoon ja varastointiin.

 Joustava palvelu mukautuu kausivaihteluihin – saatavissa aina oikea määrä tekstiilejä.

 Pitkäaikainen kokemuksemme takaa kustannustehokkuuden ja luotettavat toimitukset.

Miksi tekstiilipalvelu?



Miten palvelumme toimii?

Kätevä tekstiilien vuokrauspalvelumme varmistaa oikein 
ajoitetut, nopeat ja joustavat toimitukset. Palvelu täyttää 
puhtaudelle, laadulle ja ympäristölle asetetut tiukimmat 
standardit. Tavoitteenamme on varmistaa vieraidesi 

viihtyvyys ja henkilökuntasi tyytyväisyys luotettavalla 
tekstiilipalvelulla. Joustavat palvelumallimme 
mahdollistavat oikeanlaisen palvelukokemuksen sekä 
pieniä että suuria tarpeita varten.

Meidän tehtävämme on huolehtia sinusta

Meille vastuullisuus merkitsee ympäristöstä, toimitusketjusta, 
asiakkaista, henkilöstöstä ja kaikista muista sidosryhmistämme 
huolehtimista.

Noudatamme seuraavia standardeja:

SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. 

SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät.

EN 14065 Mikrobiologisen puhtauden hallinta.  

Vastuullisuus näkyy arjessa

Suunnitteluprosessimme on luotettavan ja 
korkeatasoisen palvelun olennainen lähtökohta. Teemme 
tekstiilien tarvekartoituksen ja määrittelemme prosessin, 
laskemme oikean vaihtotiheyden ja toimitettavat määrät.

Materiaalien hankintamme huolehtii tarkoin valikoitujen, 
korkealaatuisten ja ekologisesti kestävien tekstiilien 
ostamisesta puolestasi koko sopimuskauden ajan. 
Tekstiilien huolto on hiottu huippuunsa vuosikymmenten 
kokemusten aikana: se on kustannustehokas ja 
siinä korostuvat voimakkaasti tekstiilien laatu ja 
ympäristönäkökulmat.

Logistiikkaan kuuluvat kuljetus, jakelu ja varastointi sekä 
tekstiilien käsittelyä helpottavat rullakot ja pyykkisäkit.
Käytettävissäsi on aina riittävä määrä tekstiilejä.

Asiakaspalvelussamme sinua auttaa yhteyshenkilö, 
jolta saat ohjeita ja tukea. Palveluasi voidaan joustavasti 
muokata ja kehittää tarpeen mukaan. 

SUUNNITTELU
Suunnittelu ja tuotekehitys

LOPPUHÄVITYS
Käytöstä poistettujen 

tekstiilien kierrätys

LOGISTIIKKA
Huolto

Toimitukset ja noudot
Varastointi

Asiakaspalvelu

MATERIAALIT 
Valmistus ja hankinta
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COMFORTA OY
Sinikellontie 5, 01300 Vantaa
puh. 020 111 605, etunimi.sukunimi@lindstromgroup.com

Comforta 
on hotellien, ravintoloiden ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin 
erikoistunut yritys, joka toimii Pohjois-Euroopassa Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä Pietarissa. Lisäksi Comforta 
omistaa Quickly Tvättcentralin Ahvenanmaalla. Comforta osa 
tekstiilipalveluyritys Lindströmiä, joka toimii yli 20 maassa eri 
puolilla Eurooppaa ja Aasiaa.

Lue lisää: 
www.lindstromgroup.com


