Kiinteistöhuolto

Kokonaisuus ratkaisee

Palvelumme kiinteistöhuollon ja kunnossapidon ammattilaisille
Lindström tarjoaa kiinteistöjen huoltoon kattavaa palveluratkaisua mattojen, työvaatteiden, henkilönsuojainten, hygienialaitteiden
ja teollisuuspyyhkeiden osalta. Tavoitteenamme on helpottaa kiinteistöhuollon yritysten arkea ja auttaa hoitamaan siisteyteen,
korjaukseen, huoltoon ja ulkoalueiden hoitoon liittyvät tehtävät turvallisesti ja laadukkaasti.
Palvelumme säästää aikaa ja vaivaa kustannustehokkaalla tavalla, jolloin huolto- tai taloyhtiösi ei tarvitse sitoa pääomaa
tuotteiden ostoon ja varastointiin. Kokonaispalvelumme avulla työntekijäsi voivat keskittyä tärkeimpään – oman työn tekemiseen
turvallisesti.

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
henkilönsuojainten käyttökoulutukset
putoamissuojainten tarkastukset ja huolto
säännöllinen yhteydenpito ja asiakaspalvelu
eLindström -verkkopalvelu
*) työvaatteiden ja suojainten viikoittaiset toimitukset
kaappeihin
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Kiinteistöjen huoltoon tarjoamamme palvelukokonaisuus pitää
sisällään matot, työvaatteet, henkilönsuojaimet, teollisuuspyyhkeet ja hygienialaitteet.

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

Mattopalvelut
Matto on sisääntulon tärkein elementti
Noin 80 prosenttia kiinteistöön kertyvästä liasta tulee ulkoovien kautta. Oikein suunnitellun vaihtomattoratkaisumme
avulla lähes kaikki lika voidaan pysäyttää.
Kustannustehokas palvelumme säästää isännöitsijältä ja
taloyhtiöltä aikaa ja vaivaa. Taloyhtiön ei tarvitse sitoa pääomaa
tuotteiden ostoon ja varastointiin, sillä vuokrapalvelumme
kattaa jo nämä. Lisäksi me huolehdimme mattojen pesusta
ja puhtaudesta, jolloin kiinteistönne tilat pysyvät aina siisteinä
ja viihtyisinä kellaritiloista kerroksiin saakka, ja samalla
siivouskulunne pienenevät.
Ulko-ovien kautta kulkeutuvan raskasrakenteisen lian ja veden
pysäyttää tuulikaappimatto. Maton pinta estää liukastumisen,
joka on myös merkittävä turvallisuustekijä.
Vuokrattavilla nailon- ja puuvillanukkaisilla vakio- ja teollisuusmatoillamme tilat pysyvät siisteinä, sillä ne pitävät hiekan,
kuran ja irtolian poissa tiloista ja kumipohjansa ansiosta
pysyvät hyvin paikoillaan, joka lisää askelturvallisuutta.
Voit valita mieleisesi matot kattavasta valikoimastamme,
josta löytyy varmasti sopivat matot tilaan kuin tilaan.
Valikoimamme kattaa vakiomalliston lisäksi designmalliston,
tai vaihtoehtoisesti voimme suunnitella täysin yksilölliset
design matot kohteeseen sopiviksi. Design matoilla luot tiloihin
näyttävyyttä ja teet niistä viihtyisät. Matto vastaanottaa tulijan!
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Työvaatepalvelut
Toimiva työvaatekokonaisuus kiinteistöhuollon ammattilaisille
Testatut, kestävät materiaalit ja oikeanlaiset työvaatteet
oikein huollettuina takaavat työntekijöittesi turvallisuuden.
Työssä likaantuminen on kiinteistöhuollossa arkipäivää ja
on helpompaa, kun työntekijöiden ei tarvitse itse huolehtia
vaatteiden pesemisestä tai korjaamisesta. Palvelumme
kattaa vaatteiden koko elinkaaren hankinnoista aina
pesuun, huoltoon, varastointiin ja loppuhävitykseen asti.
Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että henkilöstölläsi on
aina käytössään riittävästi puhtaita työvaatteita ja vältyt turhilta
hankinnoilta ja varastoinnilta.
Hyvännäköiset ja edustavat työvaatteemme soveltuvat
hyvin erilaisiin kiinteistöhuollon työtehtäviin vaatteiden
monikäyttöisyyden, istuvuuden, liikkumisen helppouden ja
yksityiskohtien toiminnallisuuden ansiosta. Olemme ottaneet
suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa huomioon myös sen,
että työtä tehdään niin sisällä kuin ulkona, kesällä ja talvella.
Mallistostamme löytyy päällysvaatteiden lisäksi myös mm.
t-paitoja ja liivejä sekä talveksi lämpimiä toppavaatteita.
Kerrospukeutumisessa esimerkiksi fleecet tuovat tarvittaessa
lämmikettä ja suojaa kun siirrytään siivoustehtävissä
rappukäytävästä toiseen.
Ulkoalueiden kunnossapidossa on tärkeää, että työntekijä
näkyy kaikissa olosuhteissa ja on helppo tunnistaa. Näkyvät
vaatteet ja huomioliivit lisäävät työntekijöiden turvallisuutta
merkittävästi.
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Henkilönsuojainpalvelut
Nolla työtapaturmaa
– työturvallisuuden ainoa oikea tavoite
Selvitämme yrityksesi työturvallisuuden tilanteen, arvioimme
riskit ja kartoitamme vaarat eri työtehtävissä. Näin osaamme
tarjota työntekijöillesi asianmukaiset suojaimet tarpeen
mukaan. Tämän lisäksi kattavaan kokonaispalveluumme
kuuluu tuotteiden varastointi sekä toimitus ja jakelu.
Tarjoamme henkilönsuojaimet päästä varpaisiin työntekijöittesi
työturvallisuuden varmistamiseksi kiinteistöhuollon vaihtelevassa työnkuvassa. Laadukkaat suojaimemme täyttävät kaikki
viranomais- ja turvallisuusvaatimukset. Toimitamme työntekijöittesi käyttöön esimerkiksi eri työtehtäviin soveltuvia
suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulonsuojaimia ja putoamissuojaimia.
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Hygieniapalvelut
Siisteyttä ja helppohoitoisuutta saniteettitiloihin
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. Käsipyyherullapalvelun avulla käytössänne on aina puhtaat, hygieeniset
käsipyyhkeet.
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.
Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa hienoja sisustuksellisia kokonaisuuksia.
Mallistostamme löytyy toinen toistaan upeampia kuoseja, joista voit valita mieleisesi. Vaihtoehtoisesti tuotteisiimme voidaan
toteuttaa myös täysin yksilöllinen kuviointi ja väritys.

Teollisuusyyhepalvelut
Teollisuuspyyhkeet ja imeytysmatot
kunnossapitonne käyttöön
Tarjoamme tuotteet ja helpon ratkaisun öljyn, rasvojen ja
vaikean lian pyyhintään ja imeytykseen. Vipperi® -teollisuuspyyhkeet sopivat erinomaisesti kunnossapidon työvälineiksi
kaikessa pyyhinnässä. Imeytysmatot tarjoavat helpon ja
ympäristömyötäisen ratkaisun imeytystilanteissa.
Noudamme likaantuneet pyyhkeet ja imeytysmatot pesuun ja
toimitamme puhtaat tilalle sopimuksenne mukaisesti.
Kustannustehokkaaseen vuokrapalveluun kuuluvissa jakelu- ja
keräysastioissamme ne ovat aina helposti käytettävissänne.
Pesussa irtoavan jätteen käsittelystä vastaamme määräysten
ja ympäristömyötäisyyden mukaisesti.
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Säästä keskittämällä
Keskittämällä matot, työvaatteet, henkilönsuojaimet,
hygienialaitteet ja teollisuuspyyhkeet yhdelle luotettavalle
kumppanille, säästät aikaa, rahaa sekä yrityksesi voimavaroja.
Me varmistamme puolestasi, että kiinteistöjen tilat pysyvät
siisteinä ja turvallisina asianmukaisilla matoilla ja yrityksesi
työvaate- ja henkilönsuojainvalikoima on asianmukaisella
tasolla ja suojaimia on aina saatavilla. Ympäristömyötäisyys
huomioitu oikeanlaisilla hygienialaitteilla ja teollisuuspyyhkeillä.
Näin myös työntekijöittesi 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

Me palvelemme, jotta teidän kiinteistönne pysyvät kunnossa, siisteinä ja turvallisina.

eLindström
eLindström on verkkopalvelumme, jossa pystyt hallinnoimaan
palveluasi, tekemään tilauksia ja seuraamaan raportteja.

ZZZOLQGVWURPĺ

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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