
Monta syytä rakastaa 
puhdasta ilmaa 
Asiakkaamme nauttivat useista teollisen ilmanpuhdistuksen 
tuomista eduista. Tässä kymmenen tärkeintä:

Designlämmittimet Miellyttävä ilmanvaihto Kattoasenteinen lämmitys ja jäähdytys Clean air solutions



 
Tahraton 

 yrityskuva

Kuvittele, että asiakas vierailee yrityksenne tiloissa ja 
näkee pölykertymiä siellä täällä. Millaisia mielikuvia 
asiakas yhdistää näkemäänsä? Leväperäisen 
liikkeenjohdon ja heikkolaatuiset tuotteet? Tällaisia 
mielikuvia ei mikään yritys halua luoda. Varmistakaa 
tahraton yrityskuva puhtaan ilman avulla!

 
Kolminkertaista tehokkuutta  

Pölyn aiheuttamia aikaa vieviä häiriöitä? Ei kiitos. 
Asiakkaanne luottavat teihin ja odottavat ensiluokkaista 
laatua. Teolliset ilmanpuhdistimemme varmistavat, ettei 
laitteiden ja muiden pintojen päälle kerry pölyä. Entä te? 
Te säästätte aikaa, rahaa ja huoltokertoja!

 Työympäristö kuin kuvakirjasta 

Puhdas ilma on todellinen valtti henkilöstön rekrytoinnissa 
ja sitouttamisessa. Puhtaassa työympäristössä 
työntekijänne tuntevat olonsa paremmaksi ja pysyvät 
terveinä. Tämä vahvistaa tiimin motivaatiota ja tukee 
samalla mainettanne erinomaisena työnantajana.

 
Valmiina 

 auditointeihin

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Puhdas työympäristö 
on tätäkin enemmän. Puhtaat tilat ovat aina valmiita 
auditointeihin, ilmoitettuihin ja odottamattomiin. Ja voitte 
ottaa tarkastajat vastaan rauhallisin mielin.

  
Sujuvat 

 toimitukset

Asiakkaanne on tehnyt tilauksen. Hieno juttu! Mitä 
seuraavaksi? Nopea ja huolellinen toimitus, joka vastaa 
asiakkaiden odotuksia. Ammattimainen ilmanpuhdistus 
tuo uusia tuulia liiketoimintaanne, kun työntekijöiden ei 
enää tarvitse käyttää aikaa pölyn uhriksi joutuneiden 
tuotteiden ja pakettien puhdistukseen.

 
Arvokasta 

 kilpailuetua

Kilpailu piristää liiketoimintaa, mutta kilpailukykyisenä 
pysyminen onkin jo toinen juttu. Puhdas ilma parantaa 
tuotteiden laatua, kirkastaa yrityskuvaa – ja tehostaa 
tuottavuutta. 

 
Terveemmät, motivoituneemmat 

 työntekijät (+50 %)

Investoimalla puhtaaseen ilmaan investoitte 
työntekijöiden terveyteen, mikä kertoo myös yrityksen 
arvoista: henkilöstö on yrityksessänne etusijalla. 
Kuulemme asiakkailtamme säännöllisesti, että puhdas 
ilma myös on parantanut työntekijöiden tuottavuutta ja 
motivaatiota valtavasti.

 
Tyytyväiset asiakkaat 

Mikä on vielä tilauksiakin tärkeämpää? Jatkotilaukset. 
Ne tarkoittavat nimittäin tyytyväisiä asiakkaita. Puhdas 
ilma auttaa tämänkin tavoitteen saavuttamisessa. Se 
tehostaa päivittäistä liiketoimintaa ja varmistaa puhtaat 
tuotteet, jotka tuovat hymyn asiakkaiden kasvoille.

 
Vähemmän huoltoa, vähemmän 

 tuotantokatkoksia (–30 %)

Altistuvatko laitteenne säännöllisesti pölylle? Pöly 
aiheuttaa laitevikoja, ja laitteita on huollettava 
tavanomaista useammin. Tiedätte itse, mikä vaikutus 
tällä on tehokkuuteen. Hyvä uutinen on, että 
ilmanpuhdistuksella pölystä johtuvia tuotantokatkoksia 
voidaan vähentää jopa 30 %.

 
Pienemmät 

 siivouskustannukset (–70 %)

Hallien ammattimainen siivous on rehellisesti sanottuna 
työlästä ja kallista. Ilmanpuhdistimemme pitävät huolen 
siitä, ettei pöly ehdi muodostua ongelmaksi. Siivoustarve 
vähenee huomattavasti, joten voitte keskittyä tuottavaan 
toimintaan.
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