
Pomáháme 
profesionálům 
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Pronájem 
pracovních 
oděvů 

Naší prací je neustále vylepšovat 
vaše každodenní pracovní podmínky. 
To znamená, že chceme, abyste ve 
vašich pracovních oděvech cítili 
lépe, a tak měli pocit komfortu a 
sebejistoty, který si zasloužíte. Naše 
kolekce jsou navrženy tak, abyste v 
nich nejen dobře vypadaly a dobře se 
cítili, ale aby tento pocit vydržel co 
nejdéle. 

Pracovní oděvy jsou významným 
komunikačním nástrojem. Posilují 
fi remní image v očích zákazníků 
i zaměstnanců. Vhodně vybrané 
a udržované pracovní oděvy 
rovněž přispívají k vytvoření 
nezanedbatelného pocitu 
sounáležitosti všech zaměstnanců. 
Jsme experti ve svém oboru 
a klademe důraz na životnost 
materiálů, kvalitu zpracování, 
funkčnost oděvů a vyváženost ceny 
a kvality. 
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POSOUZENÍ POTŘEB, 
NÁVRH A NÁKUP

SKLADOVÁNÍ A 
LIKVIDACE PRODUKTŮ

PRANÍ A ÚDRŽBA

DODÁVKY A 
VYZVEDÁVÁNÍ

Služba na 
míru našim 
zákazníkům 
Servis pracovních oděvů vám pomáhá oblékat 
a chránit zaměstnance v souladu s požadavky 
bezpečnosti práce. V rámci služby jsou 
dodávány potřebné pracovní oděvy přímo na 
vaše pracoviště a oděvy jsou upraveny na míru 
jednotlivým zaměstnancům. Díky servisnímu 
pronájmu nemusíte vázat váš kapitál na 
pořizování oděvů, skladování a čištění produktů. 
Nemusíte zaměstnávat osoby řešící nákup a 
správu oděvů, nemusí vás trápit, co dělat s 
oděvy od odcházejících zaměstnanců nebo co 
dělat, když se někomu změní velikost, atd. Při 
servisním pronájmu pracovních oděvů jste navíc 
zbaveni odpovědnosti za ekologické nakládání s 
nebezpečným odpadem. Lindström zodpovědně 
zpracovává veškeré nečistoty a nebezpečný 
odpad pocházející z textilií a jejich praní za vás.
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Kolekce oděvů 
na míru 
Vzhled a komfort každého zaměstnance je odrazem 
naší společnosti - tak nám dovolte, abychom 
vám pomohli vyniknout. Nabízíme nejlepší řešení 
pracovních oděvů pro společnosti a organizace 
všech velikostí a oblastí podnikání - od zdravotnictví 
po údržbu, od potravinářského průmyslu až po 
těžký kovozpracující průmysl. Pokud chcete, aby 
vaši zaměstnanci vypadali skvěle, cítili se dobře 
a pracovali lépe, jsme tu pro vás, abychom vám 
pomohli. 

Týdenní dodávky 
pracovních 
oděvů
Jednou týdně v domluvený den doručíme čisté 
pracovní oděvy na určené místo. Zároveň vyzvedneme 
oděvy na vyprání.  

Služba doručení 
do skříňky   
Náš pracovník každý týden v domluvený den navštíví 
vaši provozovnu a doručí oděvy, které byly předchozí 
týden odeslány na údržbu, do skřínky každého 
zaměstnance, čisté a připravené k nošení. Zároveň 
vyzvedne ze sběrné skříňky oděvy na vyprání a 
údržbu. 
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Zvyšte 
bezpečnost 

při práci
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Rohože vytvářejí 
důležité první 
dojmy 

Servisní pronájem čistících rohoží 
společnosti Lindström je nákladově 
efektivní řešení péče pro udržení 
image Vaší společnosti v top stavu. 
Náš sortiment zahrnuje vstupní 
rohože, rohože do chodeb pro 
běžné nečistoty, dále pak designové 
rohože s výraznými vzory, tak aby 
vyhovovaly Vaší fi remní image. Také 
nabízíme řešení pro pracovní pohodlí 
s ergonomickými rohožemi. 

Čistota bez 
námahy
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Rohože Lindström: 

* zlepšují vzhled a image vašich prostor

* snižují riziko uklouznutí a tím zvyšují 
   bezpečnost vašich zaměstnanců i zákazníků

* snižují náklady na úklid až o 20 %

* prodlužují životnost podlahových krytin

Předmětem nabídky je 
služba servisního 
pronájmu rohoží 
Lindström a zahrnuje: 
* pronájem rohoží 

* dopravu předem určený den   

* pravidelnou výměnu  

* čištění a údržbu rohoží 

* asistenci našeho servisního týmu při zabezpečení 
   fl exibility služby a vaší spokojenosti 
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Rohože omezující prašnost mají sytě zbarvený kroucený nylonový 
vlas účinně zachycující písek a volné nečistoty i tekuté a obtížné 
látky (voda, olej, žvýkačky). Vysoce absorpčními vlastnostmi 
zajišťují výbornou funkci, přičemž koberec působí po dlouhou dobu 
čistým dojmem – nečistoty se shromažďují u kořene vlasu. Čistící 
koberce lze připevnit k podlaze nebo navzájem pospojovat. 
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Čtyři potřeby - jedno řešení! 

Pro čistotu a údržbu 
Čištění prostor a udržení jejich čistoty je významnou 
nákladovou položkou v provozu podniků a komunit. 

Používání správného typu rohoží umožňuje šetřit náklady 
a vytvořit pohodlný prostor. 

Pro pracovní pohodu a bezpečnost 
Naše high-tech ergonomické rohože zvyšují bezpečnost 
a pohodlí pracovních prostorů. Snižují zátěž zad a kloubů 

pracovníků tím, že jim umožňují zachovat si přirozené 
držení těla. 

Pro efektivní komunikaci 
Podlahová reklama je jednou z nejúčinnějších ploch 
pro komunikaci. Když vstoupíte do nového prostoru, 
váš pohled  přirozeně směřuje k podlaze. Snadno tak 

dosáhnete lepší vnímavosti a zákazníci či návštěvníci více 
vnímají zamyšlené sdělení.

Pro atmosféru a image  
Naše řešení servisu rohoží nemusí být vždy standardní. 
Zákaznicky specifi cká řešení nabízí téměř neomezené 

možnosti pro design interiéru vašich prostor. 
Vytvořte si rohož s vlastním designem! 
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Servisní 
pronájem 
průmyslových 
utěrek  

Je profesionální, jednoduchý a 
efektivní koncept řešení pro stírání 
a zachytávání průmyslových a 
provozních kapalin a nečistot. Služba 
minimalizuje administrativní a provozní 
náklady a přebírá odpovědnost za 
nakládání s nebezpečnými odpady. 

Průmyslové utěrky a absorpční 
rohože poskytují efektivní ochranu 
pracovníků, produktů i pracovní 
plochy. Pro zajištění uživatelského 
komfortu i efektivitu zajišťujeme také 
distribuční a sběrné boxy. 

Ochraňujte 
svoje 

produkty
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Pevné utěrky do 
nejnáročnějších 
podmínek
Průmyslové utěrky VIPPERI® jsou ze 100% bavlny, 
mají vysokou absorpční schopnost a jsou velmi odolné 
díky způsobu tkaní. Vhodné použití průmyslových 
utěrek

* Odstraňování olejů, tuků i rozpouštědel 
* Utírání strojů, celých výrobků či jednotlivých ‘    
    dílů i stírání pracovní plochy 
* Kovovýroby, různá odvětví průmyslu, autoservisy,
    rozmanité úklidové a údržbářské práce 

Maximální
absorpce
znamená
maximální
ochranu
Absorpční rohože jsou určeny do provozu s náročnými 
podmínkami. Jsou vyrobené z extrémně savé bavlny 

* Dokáží absorbovat 5 litrů průmyslových či 
   provozních kapalin 
* Vhodné použití: 

* Zachytávání unikajících provozních kapalin 

* Bezpečné odkládání dílů při demontáži i montáži  

* Kovovýroby, různá odvětví průmyslu, 
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Skupina Lindström
My ve společnosti Lindström pečujeme o lidi při jejich
práci. Náš snadno dostupný a lehce přizpůsobitelný
servisní pronájem zvyšuje bezpečnost, hygienu i
spokojenost zákazníků. Jsme korporací zodpovědnou
vůči společnosti a angažovaným zaměstnavatelem s
více než 3000 zaměstnanci v Evropě a Asii. Naší vizí je
být stabilní společností s obratem půl miliardy eur, s níž
mají zákazníci vynikající zkušenosti díky angažovaným
zaměstnancům.

Kontaktujte naše prodejní
oddělení na adrese
www.lindstromgroup.com

LINDSTRÖM S.R.O.
Skandinávská 999
267 53 Žebrák
Czech Republic
tel. +420 311 533 020
cz@lindstromgroup.com 
www.lindstromgroup.com/cz
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17LINDSTRÖM, S.R.O.
Orešianska 7254/3
91700 Trnava
Slovakia
tel. +421 33 590 76 11-12
lindstrom.slovakia@lindstromgroup.com
www.lindstromgroup.com/sk


