HoReCa

Kokonaisuus ratkaisee

Kattava ja luotettava kokonaispalvelu HoReCa-alalle
Tarjoamme ratkaisuja tilojen sisustamiseen sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen. Tuemme yrityksesi imagoa tekstiilien,
puhtauden ja turvallisuuden keinoin.

Kokonaispalvelumme avulla voit keskittyä tärkeimpään
– asiakkaiden palveluun.
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
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HoReCa-alalle tarjoamamme palvelukokonaisuus pitää
sisällään työvaatteet, ravintolatekstiilit, matot, hygienialaitteet
ja henkilönsuojaimet sekä hotellitekstiilit, jotka tarjoaa
tytäryhtiömme Comforta Oy.

Vaivaton ja edullinen vuokrapalvelukokonaisuus, joka helpottaa ravintolan arkea
ja edistää asiakkaiden viihtyvyyttä.

Ravintolatekstiilipalvelut
Oikein valitut tekstiilit viimeistelevät ravintolasi
ilmeen
Ravintola-alalla tekstiileillä on merkittävä rooli tunnelman ja mielikuvan
rakentamisessa sekä asiakkaan laatukokemuksessa. Joustavan ja
kustannustehokkaan vuokrauspalvelumme ansiosta käytössäsi on
aina riittävästi huollettuja tekstiilejä ilman materiaalin hankinnasta ja
varastoinnista aiheutuvia kuluja.
Tuotevalikoimaamme kuuluvat:
- ajanmukaiset ja korkealaatuiset puuvillaiset pöytäliinat ja lautasliinat
- näyttävät ja likaa hylkivät OptimaPro® -malliston kaita- ja pöytäliinat
- keittiön aputekstiilit, kuten kuivaus- ja siistimispyyhkeet
Laajalla kuosivalikoimallamme rakennat helposti juuri sinun yrityksesi
näköisen ilmeen ja takaat asiakkaillesi viihtyisän ruokailuympäristön ja
laadukkaan kokemuksen.
Kattavasta kuosivalikoimastamme saat meiltä myös samaan
ilmeeseen sopivat matot ja hygienialaitteet!
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Mattopalvelut
Viesti ja sisusta siisteillä, näyttävillä matoilla
– turvallisesti
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.
Matoillamme pidät tilasi siistinä ja turvallisina, voit sisustaa tilasi
näyttävästi ja yksilöllisesti – lisäksi voit jopa viestiä asiakkaillesi
maton välityksellä. Matto vastaanottaa asiakkaasi.
Vaihtomattopalveluumme kuuluvat nailon- ja puuvillanukkaiset
vakiomatot, Design-matot ja Ikkunamatot:
Design-matoillamme luot tilaan viihtyisyyttä ja voit sisustaa
näyttävästi juuri sinun yrityksesi näköisellä ilmeellä, ilman
suuria suunnittelukuluja. Voit suunnitella kuosit esimerkiksi
ravintolatekstiilien kanssa yhteensopivaksi.
Lattiamainontaan sopiva Ikkunamatto perustuu vakiomallistomme vaihtomattoihin, joissa on lisänä mainosikkuna.
Ikkunamatto soveltuu tilaan kuin tilaan, jossa on tarvetta
lattiamainonnalle.
Myyntituotteisiimme kuuluvat Promo Design-matot ja pehmeät
ergonomiamatot:
Vaativiin isoihin tiloihin sopivalla Promo Design-matolla luot
näyttävyyttä ja arvokkuutta, lisäksi se voidaan toteuttaa millä
tahansa ilmeellä. Matot sopivat myös kaikkiin kohteisiin,
joihin vaihtomattopalvelumme ei sovellu, esimerkiksi
kalusteiden alle.
Keittiöön ja kosteisiin tiloihin sopivat erittäin pehmeät ja vaimentavat ergonomiamatot tuovat työtiloihisi turvallisuutta
ja mukavuutta. Maton rakenne mahdollistaa roiskeiden ja
nestemäisen lian poistumisen maton päältä sekä vähentää
liukastumis- ja kompastumisriskiä.
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Työvaatepalvelut
Siistit ja hyvännäköiset työvaatteet ovat
tärkeä tekijä yrityksen ilmeen, työturvallisuuden ja työssä viihtymisen kannalta
Henkilökunnan puhtaat ja hyvännäköiset työvaatteet ovat
tärkeä osa myös asiakkaiden viihtymistä. Huolehdimme
puolestasi, että henkilöstölläsi on aina käytössään riittävästi
puhtaita ja siistejä työvaatteita. Vuokravaatepalvelumme
kattaa työvaatteiden huollon, korjaukset ja tarvittaessa
uusinnat automaattisesti, jolloin vältyt turhilta hankinnoilta ja
varastoinnilta. Palvelumme sopeutuu nopeasti myös muuttuneisiin tilanteisiin, kuten sesonkeina jolloin henkilökunnan
määrä voi muuttua tai kun työntekijäsi vaihtuu.
HoReCaPro työvaatemallistomme vastaa erilaisiin ravintola- ja
suurtalouskeittiöiden sekä palveluhenkilökunnan tarpeisiin.
Tarjoamme laajan valikoiman ammattikäyttöön tarkoitettuja
työvaatteita – paidat, tunikat, kokintakit, housut ja essut –
joista on helppo koota yhtenäinen työvaateratkaisu koko
henkilökunnallesi. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota
työvaatteiden suunnittelussa ulkonäköön, käytännöllisyyteen,
istuvuuteen ja liikkumisen helppouteen sekä yksityiskohtien
toiminnallisuuteen.
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Hygieniapalvelut
Siisteyttä ja viihtyisyyttä saniteettitiloihin
Palvelumme avulla käytössäsi on täysin roskaton
käsienkuivaus, laadukkaat saippuat ja wc-paperit
annostelijoineen sekä nykyaikaiset ratkaisut wctilojen 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).
Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja, joissa voidaan
hyödyntää yrityksesi omia värejä ja kuvioita. Yksilöllisen ilmeen
ansiosta saniteettitilojen annostelijoilla voit viestiä tehokkaasti
yrityksesi brändiä ja mukailla sen värimaailmaa. Samaa ilmettä
voit hyödyntää myös ravintolatekstiileissä ja matoissa!
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Henkilönsuojainpalvelut
Työturvallisuus on arvokas asia
Kattavaan kokonaispalveluumme kuuluu tuotteiden varastointi
sekä toimitus ja jakelu. Selvitämme yrityksesi työturvallisuuden
tilanteen, arvioimme riskit ja kartoitamme vaarat. Näin osaamme tarjota yrityksellesi asianmukaiset suojaimet tarpeen
mukaan.
Laadukkaat suojaimemme täyttävät kaikki viranomais- ja turvallisuusvaatimukset. Toimitamme henkilöstösi käyttöön muun
muassa käsiensuojaimet, ensiapu- ja palovammatuotteet sekä
työ- ja turvajalkineet.

Comfortan Hotellitekstiilit
Hotellivieraiden viihtyvyys taataan
luotettavalla ja joustavalla tekstiilipalvelulla
Palvelumme kattaa vuokrapalvelun koko ketjun aina
tarvekartoituksesta ja tekstiilien hankinnasta huoltoon
ja varastointiin, uusimisesta kierrätykseen ja käytöstä
poistamiseen.
Laajasta hotellitekstiilivalikoimastamme löytyvät tyynyliinat,
alus- ja pussilakanat sekä puhtaan valkoiset froteepyyhkeet,
kylpymatot ja ylellisen pehmeät kylpytakit.
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Säästä keskittämällä
Keskittämällä työvaatteet, ravintolatekstiilit, matot, henkilönsuojaimet ja hygienialaitteet yhdelle luotettavalle kumppanille,
säästät aikaa, rahaa sekä yrityksesi voimavaroja.
Me varmistamme puolestasi, että yrityksesi asiakas- ja
työtilat pysyvät siisteinä ja turvallisina asianmukaisilla matoilla
ja tekstiileillä sekä hygienialaitteilla – ympäristömyötäisyys
huomioiden. Huolehdimme myös, että työvaate- ja
henkilönsuojainvalikoima on asianmukaisella tasolla ja
suojaimia on aina saatavilla. Näin myös työntekijöidenne ja
asiakkaittenne 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,
päivittää 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:
- Työvaatepalvelut
- Ravintolatekstiilipalvelut
- Teollisuuspyyhepalvelut
- Mattopalvelut
- Henkilönsuojainpalvelut
- Hygieniapalvelut

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

