
 

A MEWA környezeti felelőssége 

Az erőforrásokkal történő takarékoskodás kiemelten fontos 

Wiesbaden, 2021. június: Az a cég, amely évente hétmillió liter fűtőolajat takarít meg 

hővisszanyeréssel, és saját energiaszükségletét nagyrészt a kimosott szennyeződésekből nyeri, 

az már jó ideje foglalkozik az energia gondos felhasználásával. Az erőforrások takarékos 

felhasználása és a környezetvédelem már több mint harminc éve kiemelt szerepet játszik a 

MEWA Textilmanagement vállalati stratégiájában. Technológiai fejlesztései révén a MEWA 

maga is hozzájárult ahhoz, hogy az ágazat környezeti technológiájának színvonala 

folyamatosan javuljon. 

Ipari, kisipari és kereskedelmi ügyfelei részére a MEWA 14 európai országban nyújt teljes körű 

szolgáltatást az üzemi textíliák területén. „Tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére, 

hogy felmérjük, mely textíliák illenek az ügyfél felhasználási területéhez, összeállítjuk az induló 

készletet, és gondoskodunk róla, hogy a tisztítókendők, szőnyegek és ruházati termékek tiszták 

és ápoltak maradjanak. S mindezt minimális frissvíz- és primérenergia-felhasználás mellett” – 

hangsúlyozza Ulrich Schmidt, a MEWA csoport igazgatósági tagja. „Folyamatosan foglalkozunk 

azzal, hogy hogyan tudnánk az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásával, azaz a 

lehető legkevesebb energiával, víz- és mosószer-felhasználással a legjobb eredményt elérni.” 

 

Fele annyi friss vizet használnak 

A szokványos mosási eljárásokhoz képest a MEWA az öblítő- és mosóvíz újrafelhasználására 

kifejlesztett speciális technológiai know-how-ja révén a vízmennyiségnek akár ötven százalékát 

is megtakarítja. A „kaszkádtechnikának” nevezett eljárás az utolsó öblítési fordulókból kiszűri a 

még felhasználható mosóvizet, amelyet megfelelőképpen előkészítve a mosás során újra fel 

lehet használni. A mosáshoz biológiailag lebomló mosószereket és segédanyagokat 

használnak, méghozzá a lehető legkisebb mennyiségben. „Minden berendezésünk 

automatikusan vezérelt. Az optimális tisztaság elérése érdekében felhasznált mosószer 

összetételét és mennyiségét nem a véletlen határozza meg. Ellenőrzött és dokumentált 

tapasztalati értékekkel dolgozunk” – mondja Ulrich Schmidt. A hagyományos mosási 

eljárásokkal szemben ez a módszer nyolcvanöt százalékkal kevésbé terheli a környezetet. 

 

 



 

A kimosott szennyeződésekből energia nyerhető 

A mosó- és szárítóberendezésekből hőcserélőkön több lépcsőben visszanyert hő segítségével 

jelentősen csökkenthető a víz és az üzem helyiségeinek felmelegítéséhez használt energia 

mennyisége. Ezáltal évente hétmillió liter fűtőolaj takarítható meg. A kimosott szennyeződések 

– elsősorban a tisztítókendőkből származó fáradtolaj – termikus felhasználásával a MEWA a 

tisztítókendők szárítási és mosási folyamataihoz szükséges energia nyolcvan százalékát fedezi. 

Az ehhez szükséges gőzkazán-berendezéseket környezetvédelmi okokból magas hőfokú 

égéskamrával és füstgáztisztítóval szerelték fel. Az elhasznált levegőt gondos tisztítás után 

vezetik el. A fűtőolaj termikus felhasználása csökkenti a primérenergia-felhasználást.  

 

A szennyvíz tisztítottsági foka 99,8 százalék 

A szennyvíztisztítás során a MEWA 99,8 százalékos tisztaságot ér el, ami a hatóságilag előírtnál 

magasabb érték. A vállalatnál már 1975-ben elkészült az első, saját tervezésű szennyvízkezelő 

berendezés. „A környezetvédelmi beruházások ugyanolyan fontosak, mint a bővítési 

beruházások”– hangzott a vállalat vezetésének jelmondata. Ennek megfelelően gyorsan és 

intenzíven fejlődött a belső technológiai know-how. Az üzemek legtöbb berendezése és 

környezetvédelmi létesítménye, így a csőmosógépek, a szárítóberendezések, a 

minőségellenőrzési technológia, a szennyvíztisztító berendezések és a fáradtolaj-égetőművek 

saját fejlesztés alapján készültek vagy ismert ipari berendezéseket gyártó cégek termékeinek a 

MEWA által továbbfejlesztett változatai. 

 

A nyersanyagok újrafelhasználása a tisztítókendők esetében 

A fenntartható és tudatos gazdálkodás a MEWA esetében már a termékek előállítása során 

előtérbe kerül. „Kendőink mintegy ötven százalékban újrahasznosított fonalakból készülnek” – 

magyarázza Ulrich Schmidt. Még a szövés során keletkező pamutmaradványokat is 

újrahasznosítják: összegyűjtik és szigetelőanyagot készítenek belőlük, amelyet például az 

autóiparban tudnak felhasználni. Végül maga a vállalat által nyújtott szolgáltatás is gyakorlati 

környezetvédelem, hiszen a MEWA-kendőket akár ötvenszer is ki lehet mosni és újra használni. 

A papírtörlők vagy a textilrongyok ezzel szemben egyszeri használat után máris a szemétben 

landolnak. „Ha nem létezne a MEWA rendszere, és csak egyszer használatos eszközöket 

alkalmaznánk, jelentős mértékben megnövekedne a veszélyes hulladék mennyisége” – teszi 

hozzá Ulrich Schmidt.  



 

MEWA Textil-Management 

A MEWA Európa-szerte 45 telephelyen nyújt teljes körű szolgáltatást vállalati partnereinek, akiket munka- és 
védőruházattal, törlőkendőkkel, olajfogó és belépő szőnyegekkel, gépalkatrésztisztító berendezésekkel lát el. 
Ezenkívül a MEWA márkakatalógusából munkavédelmi cikkeket is lehet rendelni. Mintegy 5.700 dolgozójával 
mintegy 190.000 ügyfelet, köztük ipari felhasználókat, kereskedelmi vállalatokat, műhelyeket és vendéglátóipari 
egységeket szolgál ki. A MEWA csoport 2020-ban 745 millió eurós árbevételt ért el. Az 1908-ban alapított 
vállalat ma vezető szerepet játszik a textilmenedzsment piacon. A MEWA-t 2013 novemberében a legjobbak 
között jelölték a Német Fenntarthatósági Díjra. A zsűri „A fenntartható fejlődést leginkább szolgáló németországi 
termékek és szolgáltatások” kategóriában a legjobb három vállalat közé juttatta. 2019-ben a Deutsche Standards 
kiadó negyedszer adományozta „Az évszázad márkája” elismerést a MEWA-nak. 2015 januárjában a MEWA 
ismét kitüntetést kapott, második alkalommal választották a törlőkendő-ágazat világpiaci vezető vállalatának. 

 

 

 

 

 

 MEWA Textil-Management filmben: https://www.youtube.com/user/mewaHU 

  MEWA követése a Twitteren: https://twitter.com/MEWA_HU 
 

    www.facebook.com/MEWADienstleistung/ 
 

   

 
 

További információk:   
MEWA Textil-Service Magyarország Kft., 2092 Budakeszi, Bianka u. 18., www.mewa.hu 
telefon: +36 23 457 496, e-mail: info@mewa.hu 

  

Sajtókapcsolat:  
Live PR, Náray Vilmos 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3. 
telefon: +36 30 448 5215, mobil: +36 20 369 2126, e-mail: naray@livepr.hu 

www.instagram.com/mewatextilmanagement 
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