Siivousvälineet ammattikäyttöön

Sini Pro vastaa ammattisiivoojien tarpeisiin
Kotimainen Sini Pro tarjoaa vaativaan ammattikäyttöön soveltuvat siivoustuotteet. Teemme jatkuvaa tuotekehitystä yhdessä puhtausalan asiantuntijoiden kanssa ja huomioimme toiminnassamme vastuullisuuden.
Tuotteitamme käytetään monilla toimialoilla:
• terveydenhuolto
• teollisuus ja kiinteistönhuolto
• julkiset tilat
• myymälät ja toimistot
• hotellit ja ravintolat

Sata vuotta
kotimaista osaamista
Sini Pro jatkaa VS-Harjan lähes satavuotista taivalta ammattisiivouksen laadukkaana kumppanina.
Ergonomiset, kestävät ja helposti puhdistettavat
työvälineet syntyvät hiilineutraalisti kotimaisena
työnä Akaan tehtaallamme Pirkanmaalla.
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Tuotteet
Tuotevalikoimaamme kuuluvat monenlaiset
päivittäisessä käytössä tarvittavat siivousvälineet.
• Astianpesuharjat
• Hygieniaharjat
• Siivouspyyhkeet
• WC-harjat

Katso koko valikoima: sinipro.fi

Raikkaudella, Fresh House.
Fresh House on siivouspalveluihin erikoistunut perheyritys
Helsingissä. Palvelemme yritysasiakkaitamme eri puolilla
pääkaupunkiseutua kaikissa puhtaanapitoon liittyvissä asioissa,
lähes 30 vuoden kokemuksella.

Tutustu tarjontaamme:

freshhouse.fi
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Kestävää puhtautta
Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja vastuullinen kumppani, joka
tarjoaa laadukkaita ja kestäviä tuotteita, luotettavat toimitusketjut sekä
hyvän asiakaspalvelun. Ympäristön huomioiminen on meille tärkeää kaikessa
toiminnassamme aina tuotekehittelystä tuotantoon ja kierrätykseen.
Olemme panostaneet Akaan tuotantotiloissamme nykyaikaiseen konekantaan ja hyödynnämme tuotannossamme koneiden tuottamaa hukkalämpöä.
Sähköä saamme myös omasta aurinkovoimalastamme. Käytämme pakkauksissa ensisijaisesti pahvia ja kierrätämme kaiken syntyneen jätteen.

Vastuullista ja kotimaista tuotantoa

• 80 % Sinituotteen tuotteista
valmistetaan Suomessa

• 45 % muovista kierrätettyä
• Hiilineutraali tuotanto
• Oma aurinkovoimala
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Kattavat tuotetiedot valintojen tukena
Kotisivuillamme olevat tuotekortit kertovat tuotteiden ominaisuuksista, käyttötavoista, valmistusmateriaaleista ja tuotannon
vastuullisuudesta. Tietojen avulla sopivien tuotteiden etsiminen on
helpompaa.
Tuotetietojen yhteydessä voi olla esimerkiksi seuraavia symboleita:

TUOTETTU
AURINKOENERGIALLA

KIERRÄTYSMUOVIA

VALMISTETTU
AKAASSA

AMMATTILAISEN
VALINTA

VALMISTETTU
HIILINEUTRAALISTI

100%

VALMISTAMME
WC-HARJAT
KIERRÄTYSMUOVISTA

VÄRIKOODATTU

KESTÄVIEN
RATKAISUJEN
KUMPPANI
www.baritec.fi

5

Tutkimustieto auttaa kehittämään alaa
Haluamme kehittää palveluitamme ja puhtausalan toimintaa. Tätä varten
olemme tehneet useita alaa koskevia tutkimuksia.
Puhtausalan nykytilanne
Haastattelimme kesällä 2020 useiden eri toimialojen edustajia ja kysyimme
millaiseksi he kokevat puhtausalan nykytilanteen. Tutkimuksessa kävi ilmi,
että alaa pidetään melko perinteisenä ja uudet ideat ja toimijat olisivat tervetulleita. Päätöksentekoa ohjaavat laatu ja saatavuus, mutta myös kotimaisuus ja vastuullisuus koettiin tärkeiksi tekijöiksi.
Alan arvostus
Keväällä 2021 tutkimme, mitä ammattisiivoojat ajattelevat alansa arvostuksesta. Vastaajat kokivat usein tekevänsä näkymätöntä työtä, jota ei arvosteta
kuin tietyillä toimialoilla. Työn arvostuksen puute laskee työmotivaatiota ja
lisää työvoiman vaihtuvuutta. Alalla katsottiin kuitenkin olevan annettavaa
työnhakijoille.
Siivoamisen arki ja välineiden käyttö
Vuoden 2022 alussa tutkimme siivoamista rakennusalalla ja kiinteistönhuollossa. Esimerkiksi rakennustyömaalta toiselle siirryttäessä hankitaan usein
kokonaan uudet siivousvälineet. Vaikka välineiltä toivotaan laatua ja kestävyyttä, niitä pidetään samanaikaisesti kertakäyttöisinä.
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Koulutukset yrityksille
Räätälöimme yrityksille niiden tarpeiden mukaisia koulutuksia, joissa mm.
opetamme siivoamisen tekniikoita, ohjeistamme tuotteiden tehokkaaseen ja
kestävään käyttämiseen sekä jaamme uusinta tutkimustietoa puhtausalalta.

Kysy lisää koulutuksista:
sinipro.fi/yhteystiedot

15.–16.3.2023
TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS

KANSAINVÄLISET PUH TAUSALAN AMMAT TIMESSUT

F I N N C L E A N . F I

YHTEISTYÖSSÄ
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Sinituote Oy
Pätsiniementie 65
37800 Akaa

sinipro.fi

•

•

Tilaukset ja tarjouspyynnöt
myynti.akaa@sinituote.fi

