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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)
*

Susagstomas švarkas maisto pramonei (Vyriškas arba moteriškas)

Aprašymas

Audinys

MPŠ_001

* Švarkas siuvamas iš aukščiausios kokybės KLOPMAN audinio
* Sasagos priekyje
* Kišenių skaičius pagal poreikį (galima be kišenių)
* Spalvos: Balta, žalia. melyna
* Visi švarkai siuvami pagal individualius išmatavimus. Galime
pasiūti bet kokio dydžio rūbą

Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)

Svoris: 210 g ⁄m²

Spavos

Sutarties trukmė 24 mėn.

Nesusagstomas švarkas maisto pramonei

Aprašymas

Audinys

MPŠ_002

* Švarkas siuvamas iš aukščiausios kokybės KLOPMAN audinio
* Be susegimo priekyje
* Kišenių skaičius pagal poreikį (galima be kišenių)
* Spalvos: Balta, žalia. melyna
* Visi švarkai siuvami pagal individualius išmatavimus. Galime
pasiūti bet kokio dydžio rūbą

Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)

Svoris: 210 g ⁄m²

Spavos

Sutarties trukmė 24 mėn.

Kelnės maisto pramonei

Aprašymas

Audinys

MPK_001

* Kelnės siuvamos iš aukščiausios kokybės KLOPMAN audinio
* Kišenių skaičius pagal poreikį (galima be kišenių)
* Spalvos: Balta, žalia. melyna
* Visos kelnės siuvamos pagal individualius išmatavimus. Galime
pasiūti bet kokio dydžio rūbą

Poliesteris (65%), Medvilnė(35%)

Svoris: 210 g ⁄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

