
SITUAȚIA INIȚIALĂ

Piața îmbrăcămintei de lucru este ca o junglă de 
produse bune cu caracteristici de calitate diferite. 
Multe firme trebuie să se lupte cu 
provocarea că, după lunga căutare 
a celor mai bune îmbrăcăminți de 
lucru, aceasta se dovedește a fi 
dezamăgitoare în ceea ce privește 
durata de viață a produsului sau 
adecvarea ei practică. De multe 
ori nu se potrivește bine, prezintă 
semne de uzură prea devreme 
sau, de exemplu, îmbrăcămintea 
pur și simplu are perne neeficiente 
la genunchi care nu oferă efectul 
de susținere așteptat. Multe lucruri 
pot fi o problemă și mai ales dacă 
petreceți cea mai mare parte a zilei 
de lucru pe genunchi, de exemplu, 
este extrem de important ca pernele pentru genun-
chi să fie așezate corect.

Lingemann are și o soluție pentru asta.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN

Clientul nostru, care și-a dezvoltat competența de 
bază ca firmă de tehnologie în domeniul prelucrării 
metalelor și materialelor plastice din 1958, a fost 
deja furnizat în trecut de Lingemann cu produse de 
protecție a muncii, cum ar fi mănuși, încălțăminte de 
lucru și îmbrăcăminte de protecție.
În timpul producției de ambalaje din plastic, se 
generează căldură care necesită un procent mai 
mare de bumbac în îmbrăcămintea de protecție. 
Acest lucru l-a determinat pe clientul nostru să soli-
cite îmbrăcăminte cu un conținut mai ridicat de bum-

bac, deoarece îmbrăcămintea unui concurent, care 
a fost folosită de mult timp, era prea incomodă într-

un mediu cald și era incapabilă să 
absoarbă umezeala generată.
Stofa solicitată este mai degrabă 
neobișnuită în industria germană, 
deoarece îmbrăcămintea de lucru 
este de obicei spălată într-un mod 
industrial în cadrul unui sistem de 
spălare închiriat. Prin urmare, se 
folosește de obicei o proporție mai 
mare de fibre sintetice, pe care 
clientul nostru a dorit să o evite.

TRANSPUNERE

Am început să căutăm un 
producător adecvat de stofă și îmbrăcăminte în 
Germania și ulterior în străinătate. După o căutare 
fără rezultat printre producătorii noștri consacrați din 
Germania, am dat peste una dintre cele mai mari 
zone de cultivare a bumbacului din Europa: Turcia. 
Aici am reușit să câștigăm un producător inovator și 
flexibil pentru proiect.
Clientul nostru a dorit să se convingă direct și a ce-
rut ca unii angajați să fie echipați pentru un test de 
purtare, care a putut fi îndeplinit în scurt timp, produ-
când o serie mică în Turcia. Deoarece feedback-ul a 
fost foarte bun, aproximativ 1700 de angajați au fost 
pe urmă reîmbrăcați de Lingemann.

 ÎMBRĂCĂMINTEA 
DE LUCRU ARE 

MODELUL 
CORPORATIV 
CONCEPUT 
INDIVIDUAL 

PENTRU CLIENT, 
ÎN CARE TOATE 
DETALIILE AU 

FOST DISCUTATE 
ȘI AJUSTATE.

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU
INDIVIDUALITATEA FACE DIFERENȚA



FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

În ciuda izbucnirii pandemiei din 2020, comanda a 
fost finalizată la termen. Îmbrăcămintea de lucru are 
modelul corporativ conceput individual pentru client, 
în care toate detaliile au fost discutate și ajustate.
În plus față de echipamentul de protecție a muncii 
care a fost furnizat deja de ani de zile, Lingemann a 
putut, de asemenea, să ambaleze această livrare în 
pachete individuale de echipamente pentru aproxi-
mativ 1700 de angajați și să le livreze la timp.

SUCCES MĂSURABIL

Volumul acestui proiect este extraordinar. Livrarea 
de 1.700 pachete individuale a fost încărcată în două 
camioane. Conform listelor de comenzi ale clientului 
nostru, fiecare angajat a primit o livrare individuală. 
Fiecare pachet a fost livrat la rândul lui către fabrici-
le individuale conform specificațiilor. Acest proces a 
durat câteva săptămâni.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
 
info@lingemann.ro
www.lingemann.ro
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