Huoletonta palvelua

hoitoalalle

Mikrobiologista
puhtautta
Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että
kaikki tekstiilimme pestään korkeimpien
hygieniamääräysten mukaan.
Palvelukeskuksemme noudattavat
standardia EN-SFS 14065 joka
takaa toivotun hygieniatason koko
palveluprosessin osalta aina tuotannosta
kuljetukseen ja jakeluun saakka.
Mikrobiologisen puhtauden takaamiseksi
otamme säännöllisesti bakteerinäytteet,
jotka analysoidaan ulkopuolisessa
laboratoriossa.

Huolehdimme puolestasi
käytännölliset, mukavat ja hyvännäköiset työvaatteet
asianmukaiset henkilönsuojaimet
aina riittävä määrä tarvittavia suojaimia ja puhtaita työvaatteita
korkeimpien hygieniavaatimusten mukaan huolletut tekstiilit
sisustukselliset ratkaisut yksilöllisen ilmeen luomiseen ja siisteyden ylläpitoon
Sinun ei tarvitsee sitoa henkilöstöresursseja tai pääomaa tekstiilien hankintaan,
ylläpitoon ja varastointiin. Oikeat tuotteet, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.
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Työvaatepalvelut
Puhtaat ja päivittäin vaihdettavat työvaatteet ovat tärkein tekijä työturvallisuuden,
työssä viihtymisen ja yrityksen ilmeen kannalta
Huolehdimme että henkilökunnallasi on käytössään aina puhtaat, korkeimpien hygieniavaatimusten mukaan huolletut
työvaatteet, toimitettuna viikottain sovittuna päivänä niille varattuun paikkaan.
Mitoitamme työvaatemäärän tarpeidesi mukaan, jolloin niitä on aina riittävästi saatavilla.
Testatut, kestävät materiaalit ja oikeanlaiset työvaatteet oikein huollettuina takaavat myös työntekijäsi turvallisuuden.
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Linjakas
ja istuva
muotoilu

UUSI

MALLISTO

Eri värejä
yhdistellen
omannäköinen
kokonaisuus

CarePro – suunniteltu yhteistyössä hoitoalan
ammattilaisten kanssa
Luodaksemme parhaiten palvelevan työvaatemalliston, kuuntelimme käyttäjiä.
Lopputuloksena on moderni, helposti yhdisteltävä ja yksityiskohdiltaan toimiva
kokonaisuus.
Uusi CarePro-mallisto on sairaaloiden ja erilaisten hoitolaitosten ammattilaisille
tarkoitettu työvaatemallisto. Mallistosta löydät laajan valikoiman työvaatteita eri
ammattiryhmille ja erilaisille käyttäjille.
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Kevyet ja
Kevyet ja
hengittävät
hengittävät
materiaalit

Joustavat materiaalit

materiaalit

CarePro-malliston uudet kankaat ja värivaihtoehdot
ProTencel 190 (50% lyocell, 50% polyester, 190g)

Tunikoiden ja paitojen kankaan sisältämä lyocell-kuitu
tuo työvaatteeseen pehmeyttä ja hengittävyyttä.
Materiaalin tuntu on silkkimäisen miellyttävä. Polyesteri
pitää kankaan ryhdikkäänä ja säilyttää värit teollisesta
pesusta toiseen.

Silver grey
White

Navy

ProStretch 220 (64% polyester, 32% cotton/4% eol, 220g)

Liivin ja housujen materiaali on kestävää, miellyttävää
ja joustavaa kangasta.

Azalea
Spring green
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Henkilönsuojainpalvelut
Asianmukaiset suojaimet vähentävät infektioiden ja mikrobien leviämistä
Suunnittelemme kanssasi parhaiten yrityksesi
työtehtäviin sopivan suojainvalikoiman ja toimitamme
suojaimet tarpeesi mukaisesti tiloihisi toimitettuihin
suojainkaappeihin.
Laadukkaat suojaimemme täyttävät kaikki viranomais- ja
turvallisuusvaatimukset.
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Toimitamme henkilöstösi käyttöön:
silmien- ja kasvojensuojaimet
hengityksensuojaimet
käsiensuojaimet
työ- ja turvajalkineet
suojavaatteet
ensiaputuotteet.

Hygieniapalvelut
Hyvällä käsihygienialla huolehdit omasta ja muiden terveydestä
Huolehdimme siitä, että yrityksesi käytössä ovat oikeat
hygieniaratkaisut, toimivat tuotteet ja osaamista niiden
käyttöön. Palvelumme kattaa tuoteratkaisut ja niiden
toimitukset, asennukset, huollon ja uusimisen.
Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja oman
yksilöllisen tilan luomiseen, hyödyntäen yrityksesi värejä
ja kuvioita.

Käytössäsi on:
täysin roskaton käsienkuivaus
laadukkaat saippuat
wc-paperit annostelijoineen
nykyaikaiset ratkaisut wc-tilojen ilman raikastukseen ja
tuoksujen poistamiseen.
Puuvillapyyhejärjestelmämme on tutkimusten mukaan hygieeninen (Hjelt-instituutti
2013) sekä ympäristöystävällisin tapa käsien kuivaamiseen (Öko-instituutti
2006). Lisäksi käsipyyhejärjestelmällämme on Joutsenmerkki, joka kattaa koko
palveluprosessin – ei pelkästään tuotetta.
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Mattopalvelut
Pidä tilat näyttävän näköisinä, siistinä ja turvallisina
Vaihtomatoillamme pidät yrityksesi ilmeen joka päivä
edustuskunnossa. Matot pitävät hiekan, kuran ja irtolian
poissa tiloista, ja kumipohjansa ansiosta ne myös pysyvät
hyvin paikoillaan, mikä lisää askelturvallisuutta.
Oikeanlaisella matotuksella saavutat myös selvää säästöä.
Ratkaisuja tilojesi matotukseen on monia, kaipasitpa tukea
markkinointiviestintään, siisteyden ylläpitoon, sisustukseen
tai työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen.
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Matot erilaisiin tarpeisiisi:
tuulikaappimatto raskasrakenteisen lian ja veden
pysäyttämiseen
vakiomatot hiekan, kuran ja irtolian poissa pitämiseen
designmatot tunnelman ja ilmeen luomiseen sekä
viestintään
ergonomiamatot työhyvinvoinnin ja turvallisuuden
ylläpitoon
Lisäksi tilasi viimeistelee heti valmis moppipalvelumme.

Ravintolatekstiilipalvelut
Luo tekstiileillä kodikas ja viihtyisä tunnelma asiakkaillesi
Vuokrauspalvelumme ansiosta käytössäsi on aina
riittävästi huollettuja tekstiilejä ilman materiaalin
hankinnasta ja varastoinnista aiheutuvia kuluja.
Laajasta mallistostamme rakennat helposti juuri sinun
ravintolaasi sopivan ilmeen ja tunnelman tai yksilöllisesti
räätälöidyn kuosin.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat:
ajanmukaiset ja korkealaatuiset puuvillaiset pöytäliinat ja
lautasliinat
näyttävät ja likaa hylkivät OptimaPro® -malliston
pöytäliinat ja kaitaliinat
keittiön aputekstiilit, kuten kuivaus- ja siistimispyyhkeet.
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Liinavaatepalvelut - Comforta Oy
Korkealaatuiset ja oikein huolletut tekstiilit varmistavat hyvän asiakaskokemuksen
Sinun ei tarvitse kantaa huolta tekstiilien riittävyydestä ja
niiden huollosta tai varastoinnistakaan. Palvelumme kattaa
vuokrapalvelun koko ketjun aina käytöstä poistamiseen
asti. Koko palveluketjumme täyttää tiukimmatkin standardit
niin puhtauden, laadun kuin ympäristön osalta.
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Hoitoalalle suunniteltu mallistomme sisältää:
potilas- ja vuodevaatteet, tyynyliinat, alus- ja
pussilakanat
puhtaan valkoiset froteepyyhkeet ja ylellisen pehmeät
kylpytakit.

Kattava ja joustava
kokonaispalvelu
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

Vaivaton ja edullinen
vuokrapalvelukokonaisuus,
joka helpottaa hoitoalan
arkea ja edistää asiakkaidesi
viihtyvyyttä.

Kartoitetaan yhdessä yrityksellesi paras palvelukokonaisuus
tarjoamistamme palveluista ja tehdään näin arjestasi vieläkin
sujuvampaa!
Ota suoraan myyntimme asiantuntijoihin yhteyttä, niin
kerromme lisää ratkaisuistamme.
Valtakunnallinen palvelunumero: 020 111 600
Sähköposti: lindstrom@lindstromgroup.com
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Tekstiilipalveluyritys Lindström vahvistaa
asiakkaidensa yrityskuvaa. Palvelumme helpottaa
asiakkaan arkea ja on kokonais-kustannuksiltaan
markkinoiden edullisin. Toimimme vastuullisesti ja
olemme arvostettu työnantaja.
Suomessa tarjoamme:
- Työvaatepalvelut
- Ravintolatekstiilipalvelut
- Teollisuuspyyhepalvelut
- Mattopalvelut
- Henkilönsuojainpalvelut
- Hygieniapalvelut

Lindström Oy, PL 29, 00581 Helsinki, p. 020 111 600, lindstrom@lindstromgroup.com, www.lindstrom.fi
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- Potilas- ja liinavaatepalvelut tarjoaa Comforta Oy

