Elintarvikeala

Kokonaisuus ratkaisee

Kattava ja luotettava kokonaispalvelu elintarvikealalle
Lindström tarjoaa elintarvikealalle kattavaa ratkaisua työvaatteiden, henkilönsuojainten, mattojen ja hygienialaitteiden osalta.
Tavoitteenamme on asiakkaidemme tuotannon tehokkuuden varmistaminen sekä turvallisuuden takaaminen.
Toimintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukaisesti ja hygieniajärjestelmämme täyttää
standardin SFS EN 14065 vaatimukset.

Palveluumme sisältyy:
tarvekartoitus
ratkaisuehdotus
malliston ja valikoiman suunnittelu
tuotteiden hankinta, varastointi ja toimitus *)
palvelukäynnit, tekstiilien säännöllinen pesu ja huolto
tuotteiden laadun ja määrän optimointi
käytöstä poisto ja kierrätys
säännöllinen yhteydenpito ja asiakaspalvelu
eLindström -verkkopalvelu
*) työvaatteiden ja suojainten viikoittaiset toimitukset
kaappeihin
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Elintarvikealalle tarjoamamme palvelukokonaisuus pitää
sisällään työvaatteet, henkilönsuojaimet, hygienialaitteet ja
matot.
Kokonaispalvelumme avulla voit keskittyä tärkeimpään
– oman työn tekemiseen.

Vaivaton ja edullinen vuokrapalvelukokonaisuus, joka helpottaa asiakkaan arkea
ja edistää työntekijöiden viihtyvyyttä.

Työvaatepalvelut
Hygieeniset ja mukavat työvaatteet ovat tärkeä tekijä elintarvikealalla
Palvelumme kattaa vaatteiden koko elinkaaren hankinnoista aina pesuun, huoltoon, varastointiin ja loppuhävitykseen asti.
Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että työvaatteenne pestään korkeimpien hygieniamääräysten mukaan ja työntekijöilläsi on
aina puhtaita vaatteita saatavilla. Pesulamme käyttävät uusinta teknologiaa ja pesuprosessia seurataan hyvin tarkasti.
Takaamme, että kaikilla työntekijöillä on aina käytössään sovitunlaiset ja hygieeniset työvaatteet. Palvelu voidaan toimittaa joko
erittäin kustannustehokkaana yhteiskäytössä olevalla vaateratkaisulla, tai tarpeen vaatiessa jokaiselle käyttäjälle henkilökohtaisilla
vaatteilla kaapituspalveluna. Tärkeintä on huolehtia aina puhtaan ja hygieenisen työvaatteen saatavuudesta ja näin tuotannon
tehokkuudesta ja turvallisuudesta.
FoodInPro työvaatemallistomme vastaa elintarvikealan turvallisuusvaatimuksiin, jotka koskevat sekä työntekijän että tehtävän
työn suojaamista. Työvaatteiden suunnittelussa olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota materiaaleihin ja taskujen sijoitteluun
sekä käyttömukavuuteen – korkeita hygieniavaatimuksia unohtamatta.
Tarjoamme laajan valikoiman ammattikäyttöön tarkoitettuja työvaatteita – paidat, takit, housut, essut ja päähineet – joista on
helppo koota yhtenäinen ja toimiva työvaateratkaisu koko henkilökunnallesi. Meiltä saat myös henkilönsuojaimet, jotka täydentävät turvallisen ja toimivan kokonaisuuden.
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Henkilönsuojainpalvelut
Nolla työtapaturmaa
– työturvallisuuden ainoa oikea tavoite
Selvitämme yrityksesi työturvallisuuden tilanteen, arvioimme
riskit ja kartoitamme vaarat. Näin osaamme tarjota yrityksellesi
asianmukaiset suojaimet tarpeen mukaan. Kattavaan
kokonaispalveluumme kuuluu tuotteiden varastointi sekä
toimitus ja jakelu.
Tarjoamme henkilönsuojaimet päästä varpaisiin sekä
henkilökunnan työturvallisuuden että tuotantohygienian
varmistamiseksi. Laadukkaat suojaimemme täyttävät
kaikki viranomais- ja turvallisuusvaatimukset. Toimitamme
henkilöstösi käyttöön esimerkiksi kerta- ja kestokäyttöisiä
suojakäsineitä, esiliinoja ja suojapäähineitä. Valikoimiimme
kuuluvat myös ensiapu- ja palovammatuotteet sekä työ- ja
turvajalkineet.
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Mattopalvelut
Siistit sisätilat ovat tärkeä turvallisuustekijä
Vaivattomalla ja edullisella palveluratkaisullamme pidät
yrityksesi ilmeen joka päivä edustuskunnossa. Lattioillasi on
aina puhtaat ja siistit matot, jotka sopivat tilojesi ilmeeseen ja
käyttötarkoitukseen. Otamme tuotteidenne koko elinkaaren
vastuullisesti hallintaan.
Erityisesti keittiöön ja kosteisiin tiloihin soveltuvat pehmeät
ergonomiamattomme tuovat työtiloihisi turvallisuutta ja
mukavuutta. Maton rakenne mahdollistaa roiskeiden ja
nestemäisen lian poistumisen maton päältä sekä vähentää
liukastumis- ja kompastumisriskiä. Anti-mikrobinen käsittely
suojaa hajuilta ja matto pysyy hygieenisenä. Lisäksi huipputeknisesti rakennetut matot vähentävät selkään ja niveliin
kohdistuvaa painetta auttamalla työntekijää pysymään
luonnollisessa seisoma-asennossa, joka puolestaan vaikuttaa
suoraan sairauspoissaoloihin.
Myyntituotteina saatavat ergonomiamattomme ovat
Ergonomia- ja Super Ergonomiamatot. Paloista koottavasta
Super Ergonomiamatosta saadaan tilaan kuin tilaan sopivan
kokoinen matto.
Vuokrattavilla nailon- ja puuvillanukkaisilla vakio- ja teollisuusmatoillamme pidät tilasi siisteinä. Ne pitävät hiekan, kuran ja
irtolian poissa tiloista ja kumipohjansa ansiosta pysyvät hyvin
paikoillaan, mikä lisää askelturvallisuutta.
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Hygieniapalvelut
Siisteyttä ja viihtyisyyttä saniteettitiloihin
sekä käsienpesupisteisiin
Palvelumme avulla käytössäsi on täysin roskaton käsienkuivaus, laadukkaat saippuat ja wc-paperit annostelijoineen
sekä nykyaikaiset ratkaisut wc-tilojen ilman raikastukseen ja
tuoksujen poistamiseen. Palvelumme kattaa tuoteratkaisut ja
niiden toimitukset, asennukset, huollon ja uusimisen.
Hyvällä käsihygienialla huolehditaan omasta ja samalla
myös muiden terveydestä. Puuvillapyyhejärjestelmämme on
tutkimusten mukaan hygieeninen (Hjelt-instituutti 2013) sekä
ympäristöystävällisin tapa käsien kuivaamiseen (Öko-instituutti
2006). Kankaisten käsipyyherullien käyttö auttaa myös
tehokkaasti vähentämään tiloihin kertyvää jätemäärää.
Tiloihin joissa ei ole mahdollisuutta käyttää puuvillapyyheannostelijaa tai tarvitaan lisäksi paperipyyhettä, tarjoamme myös
lukittavia paperipyyheannostelijoita.
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Säästä keskittämällä
Keskittämällä työvaatteet, henkilönsuojaimet, matot ja hygienialaitteet yhdelle luotettavalle kumppanille, säästät aikaa,
rahaa sekä yrityksesi voimavaroja.
Me varmistamme puolestasi, että yrityksesi työvaate- ja
henkilönsuojainvalikoima on asianmukaisella tasolla ja
suojaimia on aina saatavilla. Työtilanne pysyvät siisteinä ja
turvallisina asianmukaisilla matoilla ja hygienialaitteilla –
ympäristömyötäisyys huomioiden. Näin myös työntekijöidenne tyytyväisyys on taattu, sitomatta pääomaa tai henkilöstöresursseja.

Kartoitetaan yhdessä yrityksellenne paras palvelukokonaisuus
tarjoamistamme palveluista ja tehdään näin arjestanne vieläkin
sujuvampaa!
Ota suoraan myyntimme asiantuntijoihin yhteyttä, niin
kerromme lisää ratkaisuistamme.
Valtakunnallinen palvelunumero: 020 111 600
Sähköposti: lindstrom@lindstrom.fi

Tarjoamme yrityksellesi asiantuntevan, luotettavan ja taloudellisen ratkaisun.

eLindström
eLindström on verkkopalvelumme, jossa pystyt hallinnoimaan
palveluasi, tekemään tilauksia ja seuraamaan raportteja.
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eLindströmistä löydät kuvat ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista
sopimukseesi kuuluvista tuotteista kuin myös tarjolla olevista
vuokra- ja myyntituotteista, jolloin tuotteiden valitseminen ja
tilaaminen on todella vaivatonta.
eLindströmissä pystyt tekemään tilauksia ja käyttäjälisäyksiä,
päivittämään yhteyshenkilötietoja, seuraamaan raportteja sekä
antamaan palautetta.
Saat täyden hyödyn palveluratkaisuistamme ottamalla
käyttöön eLindström -verkkopalvelun.
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Tekstiilipalveluyritys Lindström vahvistaa
asiakkaidensa yrityskuvaa. Palvelumme
helpottaa asiakkaan arkea ja on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisin.
Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu
työnantaja.
Suomessa tarjoamme:

Lindström Oy, PL 29, 00581 Helsinki, p. 020 111 600, lindstrom@lindstrom.fi, www.lindstrom.fi
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