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Rental tekstyliów medycznych

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A. dostarcza Klientom najwyższej jakości usługi
w branży pralniczej.
Pragniemy być najbardziej preferowanym i cenionym dostawcą usług pralniczych oraz
wynajmu tekstyliów dla służby zdrowia w Polsce. Skupiamy się na indywidualnych
oczekiwaniach Klientów, elastycznym budowaniu trwałych relacji biznesowych,
a nasze działania są efektywne ekonomicznie. Nasze wieloletnie doświadczenie daje
nam możliwość podejmowania decyzji, które są odpowiedzialne ekologicznie i mają
pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Pragniemy, aby nasze zakłady pralnicze były najchętniej wybieranymi przez Klientów
i umożliwiały im osiąganie ponadprzeciętnych wyników. Pragniemy osiągnąć możliwie
równy i wysoki poziom dotarcia z ofertą naszych usług we wszystkie regiony Polski.
Wizją Hollywood S.A. jest umocnienie pozycji wiodącego dostawcy kompleksowych
usług pralniczych i wynajmu tekstyliów na rynku polskim, który będąc prekursorem
i pionierem wdrażającym najnowsze rozwiązania technologiczne, wyznacza kierunki
rozwoju dla całej branży poprzez stosowanie najwyższych standardów działania.

W naszej ofercie dysponujemy pełnym asortymentem bielizny medycznej oraz odzieży
ochronnej i barierowej dla pracowników służby zdrowia.
Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi producentami oferującymi asortyment do
profesjonalnego zastosowania oraz procesów prania jakie stosujemy w naszych zakładach
pralniczych.
Jako nieliczni na rynku w cenie usługi prania również dezynfekujemy tekstylia naszych
Klientów, co w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo higieniczne ostatecznych
odbiorców usługi. Dzięki temu nasi Kontrahenci otrzymują idealne połączenie
bezpieczeństwa i komfortu oraz wymaganej jakości.
Dbamy o to, aby nasi Klienci mieli w każdej chwili wystarczającą ilość tekstyliów
o najwyższej jakości, odporności i długim okresie żywotności.
W trosce o transparentność świadczonych usług nasze zakłady korzystają z najnowszej
technologii RFID. Każda pojedyncza sztuka bielizny naszego Klienta oznakowana jest
elektronicznym chipem RFID. Informacje z chipa RFID odczytywane są za pośrednictwem
specjalnego systemu anten. Każde zdarzenie tj. wydawanie bielizny czystej, zwrot bielizny
brudnej zapisywane jest w systemie elektronicznym, do którego poprzez specjalne
oprogramowanie dostęp online ma zarówno pralnia jak i Klient.

Usługi pralnicze
l
l
l
l
l
l

Usługi pralnicze (cały asortyment bielizny szpitalnej);
Usługi prania chemicznego (konfekcja i odzież);
Usługi w zakresie dezynfekcji;
Dzierżawa i wypożyczanie bielizny szpitalnej i odzieży personelu;
Drobne naprawy krawieckie;
Transport tekstyliów.

Proponujemy
l
l
l
l
l
l
l

Ofertę przygotowaną według indywidualnych potrzeb Klienta;
Brak konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych na zakup tekstyliów;
Tekstylia najwyższej jakości;
Kompleksowe zarządzanie wynajętym asortymentem;
Możliwość wykupienia tekstyliów od Klienta;
Komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy;
Świadczenie usługi prania i dezynfekcji bielizny każdego z naszych odbiorców
w oddzielnych cyklach bez możliwości styczności z materiałem innego kontrahenta.

Dzielimy się naszym doświadczeniem proponując
dobór optymalnych rozwiązań dla naszych klientów

Korzyści z oferowanej usługi
l
l
l
l
l
l
l

Wyeliminowanie kosztów zakupu tekstyliów;
Równomierne rozłożenie w czasie kosztów;
Przejęcie obowiązków związanych z obsługą tekstyliów tj. pranie, naprawa, serwis
i transport;
Dostosowanie ilości asortymentu do zmian w zatrudnieniu i sezonowości usług;
Dokładna ewidencja asortymentu poprzez użycie elektronicznych chipów
w technologii RFID;
Uniknięcie konieczności zapewnienia przestrzeni magazynowej na potrzeby
przechowywania tekstyliów;
Racjonalizacja wydatków i ograniczanie kosztów.

Dodatkowo oferujemy:
l
l
l
l

Szafy vendingowe do ewidencji i wydawania odzieży barierowej;
Profesjonalne środki chemiczne do utrzymania czystości;
Wynajem mopów;
Komory ozonowe.

