
ALAPHELYZET

A munkaruházati piac olyan, mint egy dzsungel, te-
lis-tele különféle minőségi jellemzőkkel rendelkező 
jó termékekkel. Sok vállalatnak 
meg kell küzdenie azzal a kihí-
vással, hogy hosszas keresgélés 
után a tökéletes választásnak tűnő 
munkaruházat csalódást okoz a 
termék élettartama vagy gyakor-
lati alkalmassága szempontjából. 
Többnyire rosszul illeszkedik, túl 
korán mutatkoznak rajta a kopás 
jelei, vagy például egyszerűen 
rossz térdpárnákkal rendelkezik, 
amelyek nem nyújtják az elvárt vé-
dőhatást. Sok minden okozhat pro-
blémát, és különösen, ha például 
a munkanap nagy részét térdeplő 
helyzetben tölti, rendkívül fontos, 
hogy a térdpárnák is megfelelőek legyenek.

A Lingemann erre is megtalálja a megoldást.

LINGEMANN-ESETTANULMÁNY

Ügyfelünknek, aki 1958 óta technológiai vállalat-
ként kimagasló tapasztalatra tett szert a fém- és 
műanyagfeldolgozás területén, a Lingemann már 
korábban is szállított munkavédelmi termékeket, 
például kesztyűt, munkavédelmi cipőt és védőruhá-
zatot.
A műanyag csomagolások gyártása során olyan hő 
keletkezik, amelyhez a védőruházat anyagösszeté-
telében nagyobb arányban kell jelen lennie a pamut-
nak. Ez arra késztette ügyfelünket, hogy magasabb 
pamuttartalmú védőruházatot keressen, ugyanis a 
konkurens cég védőruházata, melyet már régóta 

használt, túl kényelmetlen volt a melegben, és nem 
volt képes felszívni a nedvességet.

A keresett anyagtípus meglehető-
sen ritka a német iparban, mivel a 
munkavédelmi ruhákat általában 
iparilag, bérelt mosási rendszer 
keretében tisztítják. Ezért általá-
ban nagyobb arányban használ-
nak szintetikus szálakat, és ettől 
ügyfelünk tartózkodott.

MEGVALÓSÍTÁS

Elkezdtük a megfelelő textil- és 
ruhagyártók feltérképezését Né-
metországban, majd külföldön. A 
németországi elismert gyártóknál 

való sikertelen keresés után rábukkantunk Európa 
egyik legnagyobb gyapottermesztőjére: Törökors-
zágra. Itt egy innovatív és rugalmas gyártót sikerült 
megnyernünk a projekthez.
Ügyfelünk közvetlenül szeretett volna meggyőződni 
a megfelelésről, és kérte, hogy néhány munkatársa 
tesztelhesse a védőruházatot, amely egy kis soro-
zat gyártásával minden további nélkül megoldható 
volt. Mivel a visszajelzések nagyon pozitívak vol-
tak, a Lingemann lecserélte az ügyfél mintegy 1700 
munkatársának a védőruházatát.

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

A 2020-as világjárvány kitörése ellenére a megren-
delést ütemterv szerint teljesítették. A munkaruhák 
kialakítása az ügyfél részére egyedileg tervezett 
vállalati modell alapján történt, melynek minden ré-
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szletét egyeztették és az ügyfél igényeihez igazítot-
ták.
A már évek óta szállított munkavédelmi felszerelé-
sek mellett a Lingemann-nak ezt a szállítmányt is 
sikerült a mintegy 1700 alkalmazott számára egye-
di munkaruházati csomagokba összekészíteni, és 
azokat időben leszállítani.

MÉRHETŐ SIKER

A projektvolumen rendkívüli. két kamionra Ügyfe-
lünk megrendelésének megfelelően minden mun-
kavállaló egyedi szállítást kap. Minden szállítmányt 
az előírásoknak megfelelően szállítottunk az egyes 
üzemekbe. A folyamat lebonyolítása több hetet vett 
igénybe.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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