
SYTUACJA WYJŚCIOWA

Rynek odzieży roboczej wygląda jak dżungla z 
dobrymi produktami, które wykazują różne cechy 
jakościowe. Wiele przedsiębiorstw 
musi walczyć z tym wyzwaniem, 
że po długim poszukiwaniu opty-
malnej odzieży roboczej okazu-
je się ona następnie, jeśli chod-
zi o żywotność produktu czy też 
praktyczność, wielkim rozcza-
rowaniem. Najczęściej jest ona 
źle dopasowana, wykazuje zbyt 
wcześnie widoczne ślady zużycia 
albo odzież ma przykładowo po 
prostu złe poduszki na kolanach, 
nie dające oczekiwanego, odpo-
wiedniego oparcia. Wiele rzeczy 
może być problemem, a szcze-
gólnie, jeśli większość czasu dnia 
roboczego przebywa się na kolanach, jest niezwyk-
le ważne, aby poduszki na kolanach były dobrze 
ułożone.

Lingemann też ma na to rozwiązanie

ANALIZA WYKONANA PRZEZ LINGEMANNA

Nasz Klient, który od 1958 roku realizuje swoje 
główne kompetencje jako przedsiębiorstwo techno-
logiczne w zakresie przetwórstwa metali i tworzyw 
sztucznych, już w przeszłości otrzymywało od Lin-
gemanna dostawy produktów z zakresu BHP, takie 
jak rękawice i obuwie robocze oraz odzież ochronną.
Podczas produkowania opakowań z tworzyw sztuc-
znych powstaje ciepło wymagające wyższego 
udziału bawełny w odzieży ochronnej. To skłoniło 
naszego klienta do rozpisania przetargu na odzież o 

wyższym udziale bawełny, gdyż stosowana od daw-
na odzież jednego z konkurentów była w ciepłym 

otoczeniu zbyt niewygodna i źle 
absorbowała występującą wilgoć.
Materiał, o który złożono zapytanie, 
jest w niemieckim przemyśle raczej 
niespotykany, gdyż najczęściej do-
konuje się prania przemysłowego 
odzieży roboczej w ramach syste-
mu prania i wypożyczania. Z tego 
powodu zwykle stosuje się wyższy 
udział włókien z tworzyw sztuc-
znych, czego nasz klient chciał 
uniknąć.

REALIZACJA

Udaliśmy się na poszukiwania odpowiedniego pro-
ducenta materiałów i odzieży najpierw w Niemc-
zech, a następnie za granicą. Po bezowocnym 
poszukiwaniu wśród naszych producentów o ugrun-
towanej  pozycji na rynku w Niemczech dotarliśmy 
do jednego z większych obszarów uprawy bawełny 
w Europie: do Turcji. Tutaj pozyskaliśmy innowacyj-
nego i elastycznego producenta dla tego projektu.
Nasz klient chciał się bezpośrednio przekonać i 
poprosił o wyposażenie niektórych pracowników 
w odzież próbną, co w mgnieniu oka zrealizowano 
produkując krótką serię w Turcji. Ponieważ opinia 
zwrotna była bardzo dobra, Lingemann ubrał na 
nowo około 1700 pracowników.

W PRZYPADKU 
ODZIEŻY ROBOCZEJ 

CHODZI O 
INDYWIDUALNIE 

ZAPROJEKTOWANĄ 
CORPORATE 

FASHION KLIENTA, W 
KTÓREJ OMAWIANE I 
DOPASOWYWANE SĄ 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY.

ODZIEŻ ROBOCZA
INDYWIDUALNOŚĆ ROBI RÓŻNICĘ



EKSPLOATACJA I BIEŻĄCA OPTYMALIZACJA

Mimo wybuchu pandemii w 2020 roku zlecenie 
wypełniono terminowo. W przypadku odzieży ro-
boczej chodzi o indywidualnie zaprojektowaną cor-
porate fashion klienta, w której omawiane i dopaso-
wywane są wszystkie szczegóły.
Oprócz prowadzonego od lat wyposażania w 
artykuły BHP Lingemann także tę dostawę podzielił 
na poszczególne pakiety wyposażenia i terminowo 
wysłał dla około 1700 pracowników.

WYMIERNY SUKCES

Wymiar tego projektu jest niezwykły. Dwa ciągniki 
siodłowe z towarem podzielono na 1700 pojedync-
zych wysyłek. Według list zamówień naszego klien-
ta, każda pracownica i każdy pracownik otrzyma 
indywidualną dostawę. Każda przesyłka zostanie z 
kolei według wytycznych dostarczona do poszcze-
gólnych zakładów. Proces ten zajął kilka tygodni.

CONTACT

Czy jesteś ciekawy, jak możemy Cię pomóc w biznesie? Skontaktuj 
się z nami w celu uzyskania niewiążącej konsultacji, chętnie Ci 
doradzimy!
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