Jól láthatósági kollekció
Hegesztő kollekció

HighVisPro
Jól láthatósági
Munkaruha kollekció
•

Jól láthatóságot biztosít éjszakai fénynél
vagy rossz időben minden munkakörnyezetben

•

Funkcionális és kényelmes modellek

Munkaruháink a következő
tanúsítványokkal rendelkeznek:
EN ISO 20471:2013
Jól láthatósági ruházat

HighVisPro Jól láthatósági Munkaruha kollekció
Nyári termékek

1L0559

1L0712

Dzseki

1L3859

1L0745

Derekas nadrág

1L0903

1L0177

1L0911

Ujjatlan overáll, Kertésznadrág

1L4792

1L1279

Overáll

Mellény

Alapanyag: 70/30 poliészter/pamut, 235 g
Színek: Jól láthatósági sárga / szürke

1L1278

1L1277

1L1276

1L4202

1L1281

1L1282

Színek: Jól láthatósági narancs / szürke
Tanúsítvány: EN ISO 20471:2013 osztály a választott ruházati kombinációnak megfelelően

1L1270

1L4709

1L1280

HighVisPro Jól láthatósági Munkaruha kollekció
Téli termékek

1L0746

1L1274

1L1473

1L0750

Bélelt kabát és kapucni

1L1079

Bélelt kertésznadrág

1L5652

Bélelt derekas nadrág

Színek: Jól láthatósági sárga / szürke

Aláöltözet

1L1271

1L1275

1L1473

1L1272

1L1273

Színek: Jól láthatósági narancs / szürke
Tanúsítvány: EN ISO 20471:2013 osztály a választott ruházati kombinációnak megfelelően

1L 7326

1L 7327

Pamut/Poliészter, 155 g

HighVisPro Jól láthatósági Munkaruha kollekció

1V6990

1V6918

1V6919

1V6989

1V6916

1V6917

Pólók
Alapanyag: poliészter/pamut

1L8806 (2.klase)

1V3251 (2.klase)

Softshell dzsekik
Alapanyag: poliészter

Nem találja a vállalkozásának megfelelő megjelenést?
Válassza egyedi és személyre szabott kínálatunkat.

WelderPro
Munkaruháink Hegesztéshez
és rokon eljárásokhoz
•

Védelem hegesztéssel és fém
megmunkálással járó kockázatok ellen

•
•

Nagy szakító szilárdságú
Villamos ív hőhatásai ellen
védő ruházatok
(IEC 61482-2: 2009, 2. osztály).

Munkaruháink a következő
tanúsítványokkal rendelkeznek:
EN ISO 11612:2015, A1, B1, C1, E3, F1
Védőruházat hő és láng ellen

EN ISO 11611: 2015, A1, 2. osztály
Védőruházat használatra hegesztés
és hasonló munkák, például őrlés

WelderPro hegesztő ruházat

1L0912

1L6368

Dzsekik

1L0914

1L0916

1L2837

Derekas nadrág

Kertésznadrág

Overáll

Alapanyag: 80/20 pamut/poliészter, 420 g
Színek: kék / narancs

Aláöltözet

1L7326

1L7327

Pamut/Poliészter, 155 g
Tanúsítvány: EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 E3 F1 un EN ISO 11611:2015, A1 2.osztály

Nem találja a vállalkozásának megfelelő megjelenést?
Válassza egyedi és személyre szabott kínálatunkat.

Venni

vagy

Bérelni

Vállalkozása gondoskodik a
munkaruházat biztosításáról?
Ki a felelős azért, hogy a ruhák
tiszták és higiénikusak
legyenek?

A munkaruhát a megbeszélt helyre és
időben szállítjuk önnek. Alkalmazottai így a
fontosabb feladatokra
koncentrálhatnak.

Önnek kell gondoskodni a
megfelelő készletről és biztosítani
a rendelkezésre álló munkaruhák
karbantartását?

Az alapszolgáltatás része a megfelelő
mennyiségű tartalékruha biztosítása.
Így nem kell több időt fektetnie a
készletezésbe.

Képes az otthoni mosás biztosítani az
elvárt higiéniai elvárásokat?

A ruhák minden tisztítási ciklusban
ellenőrzésen esnek át, hogy
megfeleljenek az előírásoknak.

Mosodáink és folyamataink állandó auditálásával
biztosítjuk az elvárt minőséget a tisztításnál és a
visszamaradt szennyező anyagokat
ártalmatlanítjuk.

• Munkaruhák kiválasztása a
a cég tevekénységétől függően
és ágazatok szabványoknak
megfelelően

• A munkaruhák cseréje az
esetleges elhasználódását
követően

TERVEZHETŐSÉG

KARBANTARTÁS

• Technikai és vizuális megoldás
egyedi tervezése
• Testre szabás (logó, szövegek)

SZÁLLÍTÁS

• A tiszta munkaruhák kiszállítása, a
megállapodás szerinti csereterv szerint
• Szennyes munkaruhák beszedése,
szállítása a karbantartáshoz, tisztításhoz
• Fémszekrények (186 x46 x38 cm)
A munkaruhák tárolására és folyamatos
cseréje az általunk biztosított szekrény
szolgáltatás keretében.

Szállítás

• Munkaruha karbantartás

Szekrény szolgáltatás

• Munkaruhák mosása

Gyártás

• Nincs kezdeti befektetés, mert Ön fix havidíjat fizet, átlátható költséget
• Csökkkenti a fluktuációból adódó többlet költséget
• A nap bármely időszakában lekérheti vagy módosíthatja készletét eLindström online rendszerünkben vagy hívhatja
személyes kapcsolattartóját
• Nem jelent többet gondot a munkaruha auditálás, mert cégünk nyomon követi a jogszabályi változásokat, és mindent
megtesz azoknak való megfelelőségnek

Napi karbantartás

Összefoglalva a munkaruha szolgáltatás előnyei:

Köszönjük,
hogy megnézte
brossúránkat!

Reméljük felkeltettük érdeklődését!
További információért forduljon hozzánk bizalommal.

www.lindstromgroup.com/hu
info.hungary@lindstromgroup.com

