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Initialin asiantuntevat 
hygieniaratkaisut

Initial on hygieniapalveluiden johtavia yrityksiä. Tarjoamme 
parhaan palvelun lisäksi toimivuutta ja tyylikästä muotoilua. 
Annamme teille siistin, raikkaan ja hygienisen wc -ympäristön.

Parempi hygienia on taloudellisesti kannattavaa
• Parempi asiakaskokemus 

• Hygieniavaatimusten huomiomatta jättäminen voi olla kallista

• Vähemmän henkilökunnan poissaoloista johtuvia kustannuksia

• Sairastelu maksaa 830€/työntekijä/vuosi

Korkea 
 hygieniataso nostaa

työviihtyvyyttä,
tuottavuutta ja

imagoa

”Hyvä hygieniataso 
osoittaa että 

työnantajamme 
arvostaa meitä ja 
haluaa meidän 
työskentelevän 

turvallisessa 
ympäristössä”

Reflection 



Signature 
Hopea

Räätälöidyt 
hygieniaratkaisut

Signature 
Valkoinen



• Initial hygieniatuotteiden asennus  
  -  asiantuntevat teknikkomme suorittavat  
 asennuksen

• Vanhojen laitteiden poistaminen 

• Säännöllinen huolto ja palvelun seuranta 

• Säännöllinen tuotteiden toimittaminen

• Työntekijöiden koulutus, henkilöille jotka  
 ovat vastuussa päivittäisistä täydennyk 
 sistä

• Tuote-ja palvelu takuu 

• Vähentyneet sairauspoissaolot lisäävät  
 tuottavuutta

• Kustannusten hallinta

• Voitte keskittyä liiketoimintaanne

• Vähemmän tarvikkeiden inventointia 

• Pidämme tilastoja kulutuksestanne 

• Toimitus tarpeen mukaan 

• Kaikki tuotteet on suunniteltu optimoi- 

 maan kulutusta 

Initialin täydelliset hygieniaratkaisut 
- Asennuksesta ylläpitoon 

Lisätietoja 

numerosta 

020 789 3201 
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1 sekund

10 sekunder

30 sekunder

Hygieniafaktat ja -lainaukset on otettu seuraavista lähteistä: P. Gerba, University of Arizona study; CIPD 2011; Verbatims from Singapore & European
hygiene studies; British Council for Offices, 2004; http://www thecleanzine.com Bean, B., Moore, B. M., & Sterner, B. (1982) Survival of influenza viruses on
environmental surfaces; Journal of Infectious Diseases, 146 (1), 47-51; Chartered Institute of Personal Development (CIPD) (2009) Annual Survey Report.
Absence Management; Bean, B., Moore, B. M., & Sterner. (1982). Survival of influenza viruses on environmental surfaces. Journal of Infectious Diseases, 146
(1), 47-51; Dr. Charles Gerba (2002) “Germs in the Workplace” study. University of Arizona.

“Jos toimisto ja 
WC:t ovat likaiset, 

minusta tuntuu ettei 
esimieheni  välitä 

henkilökunnastaan”

Hygieniahaasteita 
toimistoissa

Tutkimukset osoittavat, että 
säännöllinen käsienpesu 
tai desinfiointi voi vähentää 
sairauksia jopa 50% 

Bakteerit voivat elää 
pinnoilla 48 tuntia

Likaiset kädet voivat levittää 
taudinaiheuttajia jopa 
seitsemään eri pintaan

Tavallisella työpöydällä 
saattaa olla 400 kertaa 
enemmän bakteereita kun 
WC-istuimella

Puhelimessa voi olla yli 25 000 
bakteeria muutaman 
neliösentin alueella

50% miehistä ja 25% 
naisista ei pese käsiään 
vessakäynnin jälkeen

Infektioriskien 
rajoittaminen

Täydellinen hygieniaratkaisu, 
joka varmistaa, että 
työntekijät välttävät 

tarpeetonta altistumista 
bakteereille tai viruksille



Tutkitut ja
 ympäristöystävälliset

Luotettavat
tuotteet:

Sähköinen käynti- ja
laiteseuranta takaa laadun

Palvelutakuu
Autamme yritystäsi

noudattamaan keskeisiä
hygienia- ja

ympäristövaatimuksia

Terveys &
Turvallisuus

Laatutarkastukset 
varmistavat

että palveluodotukset
täyttyvät

Laatutakuu
Ammattilaisen

asentama

Häiriöiden hoito
48 tunnissa

48 h
vasteaika:

Aina puhtaat ja toimivat
saniteettitilat
- palvelu aina

ajallaan

Palvelulupaus

Nykyisten
hygieniakäytäntöjenne

kartoittaminen 
ja arviointi

Hygieniatason
arviointi

Varmistaaksemme
saumattoman palvelun,

meidät tavoittaa numerosta
020 789 3201

Asiakaspalvelu

Palvelu muokataan
vastaamaan yrityksenne

hygieniatarpeita

Räätälöity
palvelu

Hygienia

Rentokil Initial Oy 
Valuraudankuja 3,00700 Helsinki 
info-fi@rentokil-initial.com  
Puh: 020 789 3201

Olemme sitoutuneita tarjoamaan korkeatasoisia hygieniatuotteita ja -palveluja, jotka vähentävät 
altistumista bakteereille ja muille taudinaiheuttajille. Meille on kunnia-asia tarjota parasta ja 
laadukkainta palvelua ja näin auttaa yritystänne ylläpitämään tervettä ja ennen kaikkea hygieenistä 
organisaatiota.

Miksi Initial?

Uskomme hygieniatuotteiden järkevään hyödyntämiseen kaikilla riskialueilla, ei ainoastaan 
saniteettitiloissa. Laaja lähestymistapamme auttaa vakiinnuttamaan hyvät hygieniatavat läpi 
organisaation, luoden terveemmän ja tuotteliaamman ympäristön kaikille. Voit valita yrityksellesi 
parhaiten sopivan palvelumuodon hygieniatarvikkeiden toimituksesta aina kokonaispalveluun.

Lisää tietoa saat osoitteesta www.initial.fi

Rentokil ja Initial ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä


