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Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje, susisiekite norėdami gauti
pasiūlymą savo verslui !!!

PASIŪLYMAS DARBO APRANGOS NUOMAI IR PRIEŽIŪRAI
Norime jūsų įmonei pasiūlyti darbo aprangos nuomos ir priežiūros paslaugas. Esame skalbimo, valymo profesionalai, tad siūlome patikimas
paslaugas, bei geros kokybės rūbus. Mūsų klientai yra gamybos, remonto ir kitų paslaugų įmonės kurioms, ypač svarbu kokybė ir geras
aptarnavimas.
* Jūsų darbuotojas turės tiek komplektų kiek pageidausite (2,3,4 ar net 5 vnt)
Rūbų pristatymas vyksta 1,2,3 kartus savaitėje jūsų pasirintomis dienomis. Vienas komplektas dėvimas jūsų darbuotojo, kitas
*
skalbiamas, kiti paruošti naudojimui jūsų darbuotojo spintelėje ar darbo vietoje.
*

Kainoje įskaičiuota: skalbimas, valymas, lyginimas, siuvimas, lopymas, sagų, užtrauktukų ir kitų detalių keitimas, kad rūbai visada būtų
nepriekaištingos būklės

* Kainoje įskaičiuota: rūbų paruošimas ( dydžio parinkimas, žymėjimas individualiu kodu, esant poreikiui darbuotojo vardu ir pavarde).
* Papildomos paslaugos (logotipų siuvinėjimas, maketavimas) apmokestinamos pagal susitarimą
* Individualių metalinių spintelių švariems ir nešvariems rūbams laikyti nuoma. 0,49 Eur per savaitę 1 darbuotojui (pagal poreikį)

Darbo kostiumas "Max Popular" (švakas + puskombinezonis)

* Aprašymas

Audinys
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* Švarkas užsegamas auksagomis, kurį dengia atvartas.
* Viršutinės kišenės užsegamos lipuku, ant jų papildomos kišenėlės
rašikliams, žymekliams, kitoms smulkmenoms.
* Puskombinezonio užpakalinėje pusėje – dvi, "velcro" lipdukais
užsegamos dvigubo audinio kišenės. Kairėje kelnių pusėje kilpa
smulkiems darbo įrankiams nešiotis.
* Reguliuojamos puskombinezonio petnešos, priekinėje dalyje
fiksuojamos dviem plastmasiniais užsegimais. Juosmens plotis
reguliuojamas sagomis. Kelių srityje specialios kišenės įkišamiems
antkeliams.
* Standartas: EN 340, turi CE ženklą
Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)
Svoris: 260 g ⁄m²

Spavos
Sutarties trukmė 24 mėn.

Darbo kostiumas "Rewelly" (švakas + puskombinezonis)

* Aprašymas

Audinys

* Kostiumo medžiaga atspari netiesioginėms žiežirboms. Visos
pagrindinės siūlės sustiprintos triguba užlenkta siūle.
* Visos kišenės papildomai sutvirtintos sutankinta siūle.
* Švarkas užsegamas aukštos kokybės užtrauktuku. Keturios kišenės –
gilios ir patogios. Ant kairės rankovės patogi kišenėlė mobiliajam
telefonui.
* Puskombinezonio krūtinės kišenė užsegama aukštos kokybės
užtrauktuku. Kelnių kairiajame šone yra dviguba tūrinė kišenė su
persiuvimais, smulkiems įrankiams susidėti ir užsegama kišenėlė
smulkiems daiktams.
* Kelių srityje kišenės įkišamiems antkeliams iš ypač tvirto ir
atsparaus trinčiai audinio CANVAS.. Audinio pynimas – TWILL (tvilas).
* Standartas: EN 340, turi CE ženklą

Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)

Spavos
Sutarties trukmė 24 mėn.

Svoris: 260 g ⁄m²
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Darbo kostiumas "Emerton" (švakas + puskombinezonis) arba (švakas + kelnės)
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* Švarkas su paslėptu užtrauktuku priekyje, užsegamu velcro lipukais. 6 kišenės,
atsparaus dilimui audinio antsiuvai ant alkūnių.
* Kokybiškas ir patogus darbo puskombinezonis arba kelnės EMERTON.
* * Su petnešomis, priekinėje dalyje užsegamos dviem plastmasiniais užsegimais.
Reguliuojamas petnešų ilgis, pritaikant puskombinezonį patogesniam nešiojimui.
* Papildomai sutvirtintos labiausiai besitrinančios puskombinezonio dalys. Daug
daugiafunkcinių kišenių.

Audinys

Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)

Svoris: 270 g ⁄m²

Spavos
Sutarties trukmė 24 mėn.

Darbo kostiumas "GPRO Canvas" (švakas + puskombinezonis) arba (švakas + kelnės)
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* Puskombinezonis - krūtinės kišenė užsegama aukštos kokybės ir ilgaamžiu
užtrauktuku, su gamintojo siūloma vieta logotipui. Taip pat kišenės puskombinezonio
šonuose. Viena kišenė puskombinezonio užpakalinėje pusėje. Puskombinezonio viduje,
atspari skalbimui, vartotojo ID kortelė. Kelių srityje, juodos spalvos kišenės įkišamiems
antkeliams. Virš kišenės krūtinės srityje, virš antkelių kišenių ir puskombinezonio
apačioje šviesą atspindintys kanteliai. Visos pagrindinės puskombinezonio siūlės * triadatės.
* Švarkas - užsegamas kokybišku “paslėptu” užtrauktuku. Švarko priekyje - dvi gilios
šoninės kišenės. Viršutinė kairė kišenė užsegama lipuku su kišenėmis rašikliams bei
žymekliams.
* Gaminio audinys - naujos kartos CVC (Chief Value Cotton) Canvas. Tai ypač tvirtas
audinys, atsparus trinčiai. Taip pat audinys atsparus tiesioginėms žiežirboms.
* Standartas: EN 340, turi CE ženklą
Audinys

Poliesteris (40%), Medvilnė(60%)

Svoris: 320 g ⁄m²

Spavos
Sutarties trukmė 24 mėn.

Darbo kostiumas "MACH2" (švakas + puskombinezonis) arba (švakas + kelnės)

* Švarkas su paslėptu užtrauktuku priekyje, užsegamu velcro lipukais. 6 kišenės,
atsparaus dilimui audinio antsiuvai ant alkūnių.
* Kokybiškas ir patogus darbo puskombinezonis arba kelnės MACH2.
* * Su petnešomis, priekinėje dalyje užsegamos dviem plastmasiniais užsegimais.
Reguliuojamas petnešų ilgis, pritaikant puskombinezonį patogesniam nešiojimui.
* Papildomai sutvirtintos labiausiai besitrinančios puskombinezonio dalys. Daug
daugiafunkcinių kišenių.

Audinys

Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)

Svoris: 245g ⁄m²

Spavos
Sutarties trukmė 24 mėn.

Svarbu žinoti:
* Bet, kada galite nutraukti sutartį sumokėdami rūbo likutinę vertę, arba užsakyti naujus rūbus
* Rūbai po nuomos sutarties termino pabaigos ar liktinės vertės kompensavimo tampa kliento nuosavybe

Susisiekite su mumis ir tikrai rasime jums tinkantį sprendimą
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