
Soveltuvuus

• Pyyhkeet soveltuvat
erinomaisesti teollisuuden
aloille, joilla käsitellään öljyjä
ja rasvoja

• Eivät sovellu liimojen,
silikonin , liuottimien tai
hartsin pyyhintään

Wiper 
-Teollisuuspyyhepalvelu

• Ympäristöystävällinen

• Kustannustehokas

• Pakkaus ilmatiiviisiin astioihin

• Oikeat pyyhkeet eri
käyttötarkoituksiin

• Pyyhkeet eivät sisällä
metallijäämiä

Teollisuuspyyhepalvelu
tärkeä osa teollista tuotantoa ja Hyvä teollisuuspyyhe on 

kunnossapitoa.            Elis tarjoaa erinomaisen pyyhepalvelun, 
joka perustuu tekstiilipyyhkeiden uudelleenkäyttöön. Käyttämällä 
wipereitä asiakasyritys voi hyötyä taloudellisesti sekä samalla kantaa 
vastuuta ympäristöstään. Pyyhkeet ovat helppokäyttöisiä sekä 
tehokkaita. Ne sisältävät 80 % puuvillaa ja 20% polyesteriä. Puuvilla 
takaa liinan erinomaisen imutehon ja polyesteri sen kestävyyden.

Yksi Elisin teollisuuspyyhe     pystyy    imeyttämään    rasvaa    tai    öljyä   

kolme kertaa oman painoonsa     nähden.    Pyyhkeet pestään    pesulassa,    joka    on   
erikoistunut öljyisten ja rasvaisten wipereiden pesuun mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti. Vuosittain    pesemme    yli    60 miljoonaa    
pyyhettä. Elis Environmental Servicella    on    sekä    ISO 9001-2000    että    ISO 

14001 -sertifikaatit.

Palvelukuvaus: Tilaa palvelu, me hoidamme loput

1. Asiakas käyttää puhtaita pyyhkeitä
2. Käytetyt pyyhkeet noudetaan
3. Käytetyt pyyhkeet pestään ja
suoritetaan laadunvalvonta
4. Puhtaat pyyhkeet toimitetaan oikeaan
aikaan oikeaan paikkaan



Multi Blue
Siniset "Multi blue" liinat ovat tarkoitettu metallipajoille. 
Metallipajojen käytössä pyyhittävän rasvan ja öljyn seassa 
saattaa olla metallin palasia tai soiroja. Multi Blue liinat 
menevät pesuprosessinsa kahdesti metallinpaljastimen läpi, 
jotta liinat ovat turvallisia ja käyttövalmiita kun ne 
toimitetaan takaisin asiakkaan käyttöön.

Multi Red
Punaiset "Multi red" pyyhkeet soveltuu autoteollisuudelle, 
autokorjaamoille sekä huoltamoihin. Punainen vipperi ei 
sisällä metallinjäämiä. Pesuprosessin aikana vipperit 
menevät 2 kertaa metallinpaljastimen läpi, joka havaitsee 
pienimmätkin metallin palaset ja soirot. Poistaaksemme 
täydellisesti riskin metallin esiintymisestä, olemme 
värikoodanneet pyyhkeet osoittaen niille oikean 
käyttötarkoituksen.

HT Red
Punaisella raidalla varustettu teollisuuspyyhe HT Red on 
tarkoitettu autoteollisuudelle, korjaamoille sekä huoltamoille. 
Pyyhe on tarkoitettu asiakkaillemme, joille on tärkeää, että 
pyyhkeet eivät nukkaa eivätkä sisällä metallijäämiä. Ht Red 
pyyhkeet on suunniteltu antamaan nukkaamattoman 
lopputuloksen käytettäessä.

Pyykeiden ominaisuudet:

• Koko: 40cm x 35cm

• Paino: noin 45 grammaa

• Imeytyskapasiteetti: 144
grammaa

• Multi: puuvillasta 80% ja
polyesteristä 20%

• HT Red puuvilla 100 %

• Erittäin pehmeä ja kestävä

• Pystyy imeyttämään
kolminkertaisen määrän
rasvaa ja öljyä painoonsa
nähden

• Berendsenin tekstiilipyyhkeet ovat erittäin
käyttäjäystävällisiä

• Pienentävät yrityksen jätehuollon
kustannuksia

• Ympäristöystävällinen

• Korkea imukyky

• Liinat eivät nukkaa

• Kustannustehokas

• Ei varastointikustannuksia

Pyyhepalvelun hyödyt ja edut verrattuna 
kertakäyttötuotteisiin:



Elis Textile Service Oy

Tel. 020 788 9200 

fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com 

www.fi.elis.com

Euroopan luotetuin yhteistyökumppani

Elis Textile Service Oy kuuluu Elis-konserniin, joka on Euroopan luotetuin 

tekstiilipalveluja tarjoava yhteistyökumppani. Elis tarjoaa nopeaa ja 

henkilökohtaista palvelua. Laaja palveluvalikoimamme antaa asiakkaalle 

enemmän mahdollisuuksia valita itselleen sopiva räätälöity vaihtoehto. 

Berendsenillä on alan pitkä kokemus ja asiantuntemus, mikä takaa 

asiakkaillemme laadukkaan palvelun sekä varmat toimitukset.

Teollisuuspyyhkeiden kuljetus- ja annosteluastiat

Teollisuupyyhepalvelun tilaaja voi valita miten toimitamme tekstiilipyyhkeet 
hänen toimitiloihinsa. Valittavissa on pieni annostelijalaatikko ”dispenser-
box” tai isompien määrien liikutteluun suunniteltu Eco-container -laatikko. 
Annostelijalaatikkoon mahtuu 125 puhdasta liinaa ja Eco-containerin 

vetoisuus on 600 kappaletta. Annostelijalaatikoiden yhteyteen kuuluu 
dispenser-teline, johon kätevästi saa kiinnitettyä laatikot likaisille, että 
puhtaille liinoille. Likaisten liinojen laatikon kannen saa auki helposti 
jalkapumpulla. Näin likaisen pyyhkeen heittäminen pesuun ja uuden 
ottaminen käyttöön on vaivatonta. Laatikoissa on ilmatiiviit kannet, joten 
palvelun käyttäjä ei altistu käytettyjen pyyhkeiden hajuille ja höyryille. Kaikki 
astiat ovat testattuja ja ne täyttävät paloturvallisuusstandardit. Tarvittavat 
astiat vuokrataan asiakkaalle.

Eco-containerDispenser laatikot ja teline käytössä

Astioiden tekniset tiedot:

Dispenser box: 
40 x 30 x 53 cm (60 L)
125 pyyheliinaa

Eco-container: 
60 x 60 x 85 cm (220 L)
600 pyyheliinaa
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