Tefismart Pron kehittämä teknologia tuo likaahylkivän
hylkivän
pinnan kaikkiin ravintolan kattaustekstiileihin. Pintakäsitntakäsittelyn ansiosta kangas hylkii likaa ja nesteitä niin tehokk
tehokkaasti, että
niitä pestään kymmenen kertaa vähemmän kuin tavallisia ravintolapöytäliinoja. Suomalainen innovaatio edustaa aikamme kehittyneintä
nanoteknologiaa. Tefi pöytäliinoja on jo käytössä yli 60 000 suomalaisessa ravintolapöydässä.

Vähemmän on enemmän
Tefismart Pro -liinoja ei tarvitse vaihtaa pesukertojen välillä. Voit pitää
ne paikoillaan pöydillä viikkoja. Se helpottaa huomattavasti henkilökunnan työtä. Enää ei ole myöskään tarpeen varastoida ravintolassa
puhtaita pöytäliinoja ravintolan tiloissa.
Kun ruokaa tai nesteitä kaatuu liinalle, riittää puhdistukseen kevyt pyyhkäisy kostutetulla liinalla.

Luonto on luonut kasvateilleen täydellisen suojan. Vettä- ja
likaa hylkiviä materiaaleja löytyy niin lintujen sulista kuin
kukkien terälehdistäkin. Pisarat valuvat niistä alas märkinä
ja pulleina, kasteena tai ravistelemalla.
Tefismart Pro -ratkaisu tuo saman vaivattomuuden kattauksiisi. Kaikki Tefismart Pron pöytäliinat sekä muut ravintolan pöytätekstiilit hylkivät nesteitä ja likaa tehokkaasti.
Tefismart Pro -liinasi pysyvät pesukertojen välissä viikkoja
puhtaana. Puhdistukseen riittää pelkkä pyyhkäisy puhtaalla
vedellä kostutetulla liinalla.

Tefismart Pro -ratkaisuilla säästät
ajan ja hermojen lisäksi selvää rahaa.
Lähtökustannukset liinojen vuokrauksessa ovat samaa luokkaa kuin
perinteisissä liinoissa. Erona vain
että liinoja tarvitsee vuokrata 70 %
vähemmän kuin perinteisiä liinoja.
Lisäksi säästät henkilökunnan työmäärässä ja varastointikustannuksissa.
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Lianhylkivyyden ansiosta liina on perinteiseen puuvillaliinaan verrattuna moninkertaisesti ympäristöystävällisempi. Suomen tuhansien
ravintoloiden tekstiilien pesu- ja kuljetuspäästöt olisivat vain kymmenesosan nykyisistä, jos kaikki käyttäisivät Tefismart Pro -tuotteita.
Likaahylkivässä Tefismart-ravintolaliinassa yhdistyvät hyvät pesu- ja
käyttöominaisuudet sekä asiakaskohtainen design.

Valtakunnallinen palvelunumero:
0207 343330 info@rusanen.eu

Vaivaton valinta

Myynti/Hallinto:
Korkeavuorenkatu 30, 00130 Helsinki

Valmistus: Pesulankatu 4, 50100 Mikkeli
Pesula: Kaaritie 5, 76150 Pieksämäki

Sinun ei tarvitse kuin tehdä valinta Tefismart-valikoimasta. Olemme
hioneet palvelumme vastaamaan kaikkia sisustustekstiilitarpeitasi.
Teemme sinulle räätälöidyn tarvekartoituksen, jonka pohjalta saat
juuri sinulle parhaan tekstiiliratkaisun. Tehtyäsi valinnan toimitamme
sinulle räätälöidyt tuotteet suoraan toimipaikkaasi. Eikä tässä vielä
kaikki! Huolehdimme Tefismart-tekstiiliesi huollot ja pesut puolestasi. Kun käyttämäsi tekstiilit ovat tulleet tiensä päähän, hoidamme niiden poishakemisen ja kierrätyksen. Ota yhteyttä. www.rusanen.eu

Tefismart Arki -mallisto sisältää ajattomia ja
värikkäitä liinoja. Kuoseiltaan helppohoitoinen
mallisto toimii monipuolisesti eri ravintolamaailmoissa. Värimaailma on iloinen ja raikas.

Tefismart Ilta -mallisto huokuu tyylikkyyttä
ja juhlavuutta. Se tuo kattauksiisi klassista
eleganssia. Malliston värimaailma on hillitty
ja arvokas.

Tefismart Teema siivittää
rohkean ja trendikkään ilmeen
ravintolaasi. Sen värimaailma
on ilmeikäs ja nuorekas.

lisää kuoseja löydät nettisivuiltamme www.rusanen.eu

