Teolliset alat

Kokonaisuus ratkaisee

Kattava ja luotettava kokonaispalvelu teollisuudelle
Tekstiilipalveluyritys Lindström tarjoaa ratkaisuja tilojen sisustamiseen sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen
työturvallisuuden ja yritysilmeen näkökulmasta.

Kokonaispalvelumme avulla voit asiakkaanamme keskittyä
tärkeimpään – oman työn tekemiseen.

Teollisuuden aloille tarjoamamme palvelukokonaisuus
pitää sisällään työvaatteet, henkilönsuojaimet, matot,
teollisuuspyyhkeet ja hygienialaitteet.

Palveluumme sisältyy:
riski- ja 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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Tarjoamme vaivattoman ja edullisen
vuokrapalvelukokonaisuuden, joka
helpottaa asiakkaan arkea ja edistää
työntekijöiden viihtyvyyttä.

Työvaatepalvelut
Työvaatteet ovat tärkeä tekijä työturvallisuuden ja työssä viihtymisen kannalta
Vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetut työvaatteemme täyttävät työntekijöiden kovimmatkin vaatimukset sekä toimivuuden
että ulkonäön suhteen.
Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työvaatteiden suunnittelussa käytännöllisyyteen ja istuvuuteen, liikkumisen helppouteen sekä yksityiskohtien toiminnallisuuteen.
Testatut, kestävät materiaalit ja oikeanlaiset työvaatteet oikein
huollettuina takaavat työntekijöittesi turvallisuuden.
Huolehdimme puolestasi vaatteiden huollosta, korjauksesta ja
tarvittaessa uusinnoista automaattisesti. Vuokravaatepalvelulla
et vain vuokraa työvaatteita vaan varmistat, että henkilöstölläsi
on aina käytössään riittävästi puhtaita työvaatteita. Niin vältyt
turhilta hankinnoilta ja varastoinnilta.
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Henkilönsuojainpalvelut
Oikeanlaiset henkilönsuojaimet takaavat turvallisuuden
Selvitämme yrityksesi työturvallisuuden tilanteen, arvioimme riskit ja kartoitamme vaarat. Näin osaamme tarjota yrityksellesi
asianmukaiset suojaimet tarpeen mukaan. Laadukkaat suojaimemme täyttävät kaikki viranomais- ja turvallisuusvaatimukset.
Työvaatetukseen sopivat asianmukaiset henkilönsuojaimet varmistavat työtehtävien turvallisen suorittamisen. Laaja mallisto
tunnetuimpia suojaintuotteita päästä varpaisiin, sekä erinomaiset palvelumallit tarjoavat yrityksellesi mahdollisuuden hoitaa kaikki
henkilönsuojainten hankinnat yhdeltä toimittajalta.

Suojavaatteemme ja henkilönsuojaimemme ovat sertifioituja ja
ne täyttävät valtioneuvoston päätöksen (Vnp 1406) asettamat
vaatimukset. Suojavaatteet ja henkilönsuojaimet on varustettu CEmerkinnällä ja niiden mukana tulevat käyttöohjeet.
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Mattopalvelut
Siistit sisätilat ovat tärkeä imago- ja turvallisuustekijä
Huolehdimme oikeanlaiset matot oikeaan paikkaan ja turvaamme liikkumisen. Lattioillasi on aina puhtaat ja siistit matot, jotka
sopivat tilojen ilmeeseen ja käyttötarkoitukseen – sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. Otamme tuotteidenne koko elinkaaren
vastuullisesti hallintaan.
Nailon- ja puuvillanukkaisilla vakio- ja teollisuusmatoilla pysyvät tilat siisteinä. Ne pitävät hiekan, kuran ja irtolian poissa tiloista ja
kumipohjansa ansiosta pysyvät hyvin paikoillaan, mikä lisää askelturvallisuutta.

Erittäin pehmeät ja vaimentavat ergonomiamatot tuovat turvallisuutta ja mukavuutta. Nitriilikumista valmistetut matot kestävät
hyvin kulutusta, öljyä ja rasvoja, lisäksi niissä on ESD-ominaisuudet. Matot pysyvät tukevasti paikoillaan ja niiden kohokuvioitu
pinta takaa liukumattomuuden myös roiskemärkänä. Viistotut reunat vähentävät kompastumisvaaraa.
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Teollisuuspyyhepalvelut
Teollisuuspyyhkeet ja imeytysmatot
suojaavat työtiloja
Tarjoamme tuotteet ja helpon ratkaisun teollisen lian ja
vaarallisen jätteen käsittelyyn. Vipperi® -teollisuuspyyhkeet
sopivat vaikean lian, kuten öljyjen, rasvojen ja liuottimien
pyyhintään. Imeytysmatot suojaavat tehokkaasti työtiloja
vuotavilta ja kaatuvilta aineilta sekä roiskeilta ja valumilta.
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 vaarallisen jätteen käsittelystä vastaamme
määräysten ja ympäristömyötäisyyden mukaisesti.

Hygieniapalvelut
Puhtaat kädet ovat terveyden perusta
Hyvällä käsihygienialla huolehditaan omasta ja samalla myös muiden terveydestä. Puuvillapyyhejärjestelmämme on tutkimusten
mukaan hygieenisin, tehokkain ja ympäristömyötäisin tapa käsien kuivaamiseen (KTTL 2004). 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.
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Säästä keskittämällä
Keskittämällä työvaatteet, henkilönsuojaimet, matot,
teollisuuspyyhkeet 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, teollisuuspyyhkeillä 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,
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:

Lindström Oy, PL 29, 00581 Helsinki, p. 020 111 600, f. 020 111 601, lindstrom@lindstrom.fi, www.lindstrom.fi
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