
Textilservice 
för hotell
för en skönare sömn



Pålitlig service
Vi erbjuder pålitlig och fl exibel textilservice så 

att du och dina gäster kan sova lugnt. Med vår 

textilservice slipper du tvätt, inköp, förvaring och 

utgallring av hotelltextilier – det tar vi hand om. 

Tack vare våra fullservicelösningar för olika behov 

har du alltid rätt mängd textilier tillgängligt.

Hyr textilierna – koppla av och ge gästerna en 

komfortabel hotellvistelse.



Våra kollektioner

Vårt breda sortiment av hotelltextilier omfattar 

örngott, underlakan och påslakan samt fräscha 

frottéhanddukar, badrumsmattor och lyxigt 

mjuka badrockar. Kvalitetstextilier förhöjer 

kundens upplevelse. Därför har vi ett brett utbud 

av textilier:

CASUAL
Det är enkelt att välja textilier ur vår 

standardkollektion.

PREMIUM
Välj textilier ur våra omfattande kollektioner och 

hitta en färg- och tygkombination som matchar 

hotellets framtoning.

LUXURY
Förstärk lyxkänslan med textilier av fi naste 

kvalitet.



CASUAL

Ta hand om dina gäster med fi na textilier
Ett enkelt och snabbt sätt att komma igång med textilservice är vår CASUAL-KOLLEKTION. Du väljer textilier från en 
kollektion som fi nns på vårt lager.  Casual-kollektionen är ett enkelt och bekvämt alternativ med fl era valmöjligheter. 



BESTÄLL OCH 
KOPPLA AV! 

Kvalitetstextilier – 
alltid i lager.



PREMIUM

Toppkvalitet med fokus på ert behov

Den fl exibla PREMIUM-KOLLEKTIONEN tillgodoser behovet av kundanpassade textilier kombinerat med en smidig 
hyrservice. Välj textilier ur våra omfattande kollektioner och hitta en färg- och tygkombination som matchar hotellets 
framtoning. Du får de textilier som passar bäst för ditt hotell utan höga kostnader och utan att behöva binda kapital.



MIX & MATCH!
Skapa er egna känsla 
genom att kombinera 

textilier ur Casual- och 
Premiumkollektionerna.



LUXURY

När endast det bästa är gott nog
När du vill skapa något helt unikt – välj produkter ur vår LUXURY-KOLLEKTION. Skapa en exklusiv och minnesvärd 
känsla för dina gäster med de allra fi naste kvalitetstextilierna som stärker hotellets exklusiva profi l.



Vackra 
broderier gör 
dina textilier 

unika.



 Inga dyra investeringar i textilier, underhåll och förvaring

 Flexibel service anpassad till säsongsvariationerna – alltid rätt mängd textilier tillgänglig

 Vår långa erfarenhet garanterar kostnadseff ektivitet och leveranssäkerhet

Varför välja textilservice?



Hur fungerar vår service?

Vår bekväma textilservice ger er punktliga, snabba och 
fl exibla leveranser och underlättar arbetet för dina 
medarbetare.  Servicen håller högsta standard vad gäller 
hygien, kvalitet och miljöpåverkan fl ytta upp meningen 

till nästa stycke på höger sida.  Vi tänker på din gästs 
bekvämlighet. Med våra fl exibla servicemodeller är 
det enkelt att hitta rätt servicenivå för både små och 
stora behov.

Våra lösningar underlättar er vardag

För oss innebär ansvar att ta hand om miljön, leveranserna, 

kunderna, medarbetarna och alla våra övriga intressenter

Vi är certifi erade enligt:

SFS-EN ISO 9001 Kvalitetsledningssystem 

SFS-EN ISO 14001 Miljöledningssystem 

Ansvar som visar sig i vardagen

Planeringsprocessen är en viktig utgångspunkt för att 

uppnå tillförlitlig och hög servicegrad. Vi tar reda på vilka 

textilier som behövs och därefter förfi nar vi processen och 

beräknar rätt leveransfrekvens och mängd.

Materialförsörjning Vi ansvarar för att köpa in noggrant 

utvalda och ekologiskt hållbara textilier av hög kvalitet för 

din räkning under hela avtalsperioden. 

Underhåll & Logistik Processen för tvätt- och 

textilunderhåll utvecklas löpande genom vår kunskap och 

erfarenhet för att bli mer kostnadseff ektiv med starkt fokus 

på textilkvalitet och miljöaspekter. Vår logistik innefattar 

transport, distribution och förvaring. Du kommer alltid att 

ha tillgång till rätt mängder av textilier.

Kundservice förser dig med personlig kontaktperson som 

hjälper till med instruktioner, beställningar, support.

PLANERING
Design och 

produktutveckling

MATERIAL  FÖRSÖRJNING
Tillverkning 
och inköp

LOGISTIK
Tvätt- och underhåll

Leveranser och hämtningar
Förvaring

Kundservice

UTBYTE 
av utslitna textilier
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Comforta AB, 
Mogölsvägen 6, SE-555 93  Jönköping, 
t. 010 330 35 10, förnamn.efternamn@lindstomgroup.com

Comforta 
är en leverantör specialiserade på textiltjänster till hotell, 
restauranger och sjukhus, med verksamhet i Nordeuropa, bland 
annat i Finland, Sverige, Estland och i St. Petersburg i Ryssland. 
Comforta äger även Quickly Tvättcentral på Åland. Comforta 
är ett dotterbolag i textilservicekoncernen Lindström som har 
verksamhet i över 24 länder i Europa och Asien.

Läs mer: 
www.lindstromgroup.com/se


