TOP 10 HYÖDYT
A
PUHTAASTA ILMAST

Asiakkaidemme
kokemuksia

Terveemmät ja motivoituneemmat työntekijät (+50 %)
Asiakkaamme ovat huomanneet, että yksi
tärkeimmistä työterveyttä ja turvallisuutta
edistävistä tekijöistä on puhdas ilma.
Osoita työntekijöillesi, että he ovat suurin
voimavarasi ja sijoita työntekijöiden
hyvinvointiin.

Laitteiden huoltotarve ja
seisonta-aika vähenevät
(-30 %)
Pöly aiheuttaa laitteistoille ongelmia.
Pölyisessä ympäristössä koneita on
huollettava usein, mikä heikentää tuottavuutta.
Ilmanpuhdistuksen avulla asiakkaamme
ovat pystyneet vähentämään seisonta-aikaa
vähintään 30 % ja säästäneet näin sekä aikaa
että rahaa.

Parantunut yritysimago
Toimitilojen kunto kertoo siitä, kuinka hyvin
organisaatiota hoidetaan. Asiakkaidemme
toimitiloissa pöly on poistettu ilmasta jo ennen
kuin se pääsee laskeutumaan. Työntekijät,
asiakkaat ja vierailijat saapuvat aina puhtaisiin
toimitiloihin – hetkestä riippumatta.

Vähemmän siivouskustannuksia (-70 %)
Erilliset siivoussopimukset saattavat tulla
kalliiksi. Zehnder Clean Air Solutions
-järjestelmän ansiosta myös yrityksen
työntekijöiden siivoustaakka pienenee ja
he voivat keskittyä tuottavaan toimintaan.

Asiakkaiden odotukset
ylittyvät
Puhtaaseen ilmaan sijoittaneet
asiakkaamme pystyvät tarjoamaan
asiakkailleen huippulaatuista
palvelua. Säilytyksen ja kuljetuksen
moitteeton laatu, tuoreet ja puhtaat
tuotteet ja tärkeiden määräaikojen
noudattaminen rakentavat ensiluokkaisia
asiakaskokemuksia – joka päivä.

Aikatehokkuus uudelle tasolle
Ilmanpuhdistuksen ansiosta pintojen ja
laitteiden päälle laskeutuu vähemmän
pölyä, joten puhdistus- ja huoltotarve
vähenevät – ja aikaa säästyy.

Aina valmis auditointiin
Älä turhaan käytä aikaa tarkastuksiin tai
yllätysvierailuihin valmistautumiseen.
Voit luotta siihen, että toimitilasi ovat siistit
ja valmiina tarkastettavaksi. Puhtaat työtilat
auttavat täyttämään myös vakuutuksenantajan
vaatimukset.

Vastaa tiukkoihin
toimitusaikoihin vaivatta
Puhdas ilma auttaa saavuttamaan tiukat
määräajat. Kun tuotteiden tai koneiden
puhdistamiseen ei kulu aikaa, työntekijät
pystyvät keskittymään asiakkaiden odotusten
saavuttamiseen – ja niiden ylittämiseen.
Poistamalla pölyn toimitiloistasi poistat samalla
liiketoiminnastasi tyhjäkäyntiä ja kustannuksia.
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Erotu kilpailijoista
Asiantuntemukseemme luottavat yritykset
huomaavat pian, että yrityksen tuottavuus,
tuotteiden laatu, tehokkuus ja maine
paranevat.

Parempi työympäristö
Puhtaassa työympäristössä työntekijät
ovat tyytyväisempiä ja terveempiä.
Puhdas työympäristö houkuttelee
yritykseen alan parhaita työntekijöitä,
työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja
yrityskuva parantuu. Ota käyttöön älykäs
ratkaisu parempaan liiketoimintaan,
ota käyttöön Zehnder Clean Air Solutions.

