
 

Odpowiedzialność za środowisko naturalne w firmie MEWA  

Ochrona zasobów naturalnych jest bardzo istotna 

Wiesbaden,  czerwiec 2021 r. Jeśli ktoś potrafi zaoszczędzić kilka milionów litrów 

oleju opałowego rocznie dzięki odzyskiwaniu ciepła, a własne zapotrzebowanie na 

energię w dużej części pokrywa z wypłukanych z wody zanieczyszczeń, to już dawno 

przemyślał, jak można dobrze wykorzystywać energię. Od ponad trzydziestu lat 

ochrona zasobów naturalnych i ochrona środowiska stanowią priorytet w strategii 

przedsiębiorstwa MEWA Textil-Management. Wprowadzając własne rozwiązania 

techniczne, MEWA trwale przyczynia się do udoskonalania stanu urządzeń i 

instalacji służących ochronie środowiska w tej branży. 

Firma MEWA oferuje klientom z przemysłu, rzemiosła i handlu w 21 krajach Europy 

tekstylia robocze w ramach kompletnej usługi. „Doradzamy klientom, które tekstylia 

są dla nich najbardziej odpowiednie, przygotowujemy pierwszą partię do 

wykorzystania i dbamy o to, by czyściwa, maty i odzież były czyste i w dobrym 

stanie. I to przy minimalnym zużyciu świeżej wody i pierwotnej energii“, wyjaśnia 

Ulrich Schmidt, członek zarządu Grupy MEWA. „Stale zajmujemy się tym, jak przy 

możliwie największym oszczędzaniu zasobów, tzn. przy wykorzystaniu możliwie jak 

najmniejszych ilości energii, wody i środków piorących, osiągnąć wynik najlepszy z 

możliwych.” 
 

Zapotrzebowanie na świeżą wodę zmniejszone o połowę  

Rozwiązania techniczne w ramach specjalnego systemu oczyszczania wody 

stosowanej do prania i płukania, pozwalają zaoszczędzić firmie MEWA do 50% wody 

wykorzystywanej zwykle w procesie prania. Tzw. „instalacje kaskadowe“ filtrują w 

ostatnich fazach prania wodę, nadającą się jeszcze do ponownego wykorzystania. 

Oczyszczona woda może być stosowana w kolejnych cyklach prania. Proces prania 

odbywa się przy zastosowaniu środków piorących podlegających biologicznemu 

rozkładowi i środków wspomagających proces prania, dozowanych w możliwie jak 

najmniejszych ilościach. „Wszystkie nasze instalacje pracują w oparciu o 
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automatyczne sterowanie procesami technologicznymi. Skład i ilość środków 

piorących, niezbędnych dla uzyskania optymalnej czystości, nie są kwestią 

przypadku. Pracujemy w oparciu o sprawdzone i udokumentowane wartości 

wynikające z doświadczenia “, mówi Ulrich Schmidt. W porównaniu z tradycyjnymi 

metodami prania oznacza to o 85% mniejsze obciążenie środowiska naturalnego.  

 
Pozyskiwanie energii z wypłukanych zanieczyszczeń  

Wielostopniowe odzyskiwanie ciepła z instalacji pralniczych i suszarek za pomocą 

wymienników ciepła pozwala znacznie obniżyć zużycie energii potrzebnej do 

podgrzania wody i pomieszczeń produkcyjnych. Dzięki temu firma MEWA oszczędza 

w ciągu roku do siedmiu milionów litrów oleju opałowego. Poprzez termiczne 

wykorzystanie wydzielonych z wody substancji zanieczyszczających – przeważnie 

zużytych olejów z czyściw tekstylnych – firma MEWA pokrywa do 80% 

zapotrzebowania na energię niezbędną dla funkcjonowania linii technologicznych 

służących do prania i suszenia czyściwa tekstylnego. Niezbędne w tym celu 

instalacje kotłów parowych są ze względów ekologicznych wyposażone w 

wysokotemperaturowe komory paleniskowe oraz płuczki spalin. Powietrze odlotowe 

odprowadzane jest dopiero po gruntownym oczyszczeniu. Termiczne wykorzystanie 

zużytego oleju pozwala zaoszczędzić pierwotną energię. 

 

Ścieki oczyszczane w 99,8 %  
W procesie oczyszczania wody MEWA osiąga stopień czystości wynoszący 99,8 %, 

który jest wyższy niż ten określony przepisami. Już w 1975 r. zbudowano w firmie 

MEWA pierwszą instalację własnej konstrukcji, służącą do oczyszczania ścieków. 

„Inwestycje w ekologię są równoprawne z inwestycjami rozwojowymi“ -  to już wtedy 

było dewizą kierownictwa przedsiębiorstwa. Odpowiednio szybko i intensywnie 

rozwijano w firmie własny know-how: większość instalacji technologicznych i 

służących ochronie środowiska, w jakie wyposażone były zakłady, takich jak 

pralnicze linie technologiczne, suszarki, linie kontroli jakości, instalacje ściekowe i 

instalacje przeznaczone do spalania zużytego oleju, stanowią albo rozwiązania 



 

własne albo też są to instalacje znanych producentów, rozbudowane w oparciu o 

know-how firmy MEWA. 

 

Recykling surowców w przypadku czyściw tekstylnych  
W zakładach firmy MEWA proces zrównoważonego i świadomego gospodarowania 

wdrażany jest już przy produkcji wyrobów. „Nasze czyściwa składają się prawie w 

50% z przędzy podlegającej recyklingowi“, informuje Ulrich Schmidt. Nawet kłaczki 

bawełniane, jakie powstają w trakcie tkania czyściw tekstylnych, są ponownie 

wykorzystywane. Są one gromadzone i przetwarzane na materiał wytłumiający, 

wykorzystywany np. w przemyśle samochodowym. Nawet usługa świadczona przez 

przedsiębiorstwo jest działaniem na rzecz ochrony środowiska, praktykowanym na 

co dzień, albowiem czyściwa firmy MEWA mogą być prane i wykorzystywane 

ponownie do 50 razy. Natomiast czyściwa papierowe lub szmatki po jednokrotnym 

wykorzystaniu lądują zwykle w koszu na odpadki. „Gdyby nie było systemu czyściw 

firmy MEWA i gdyby stosowano tylko materiały jednorazowego użytku, znacznie 

zwiększyłaby się ilość niebezpiecznych odpadów”, stwierdza Ulrich Schmidt.  
  



 

 

MEWA Textil-Management  
 

 

Firma MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 45 
placówki, oferując w ramach systemu pełnej obsługi odzież zawodową i 
ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, 
jak również urządzenia do czyszczenia części. Dodatkowo można także 
zamówić produkty z katalogu firmy MEWA, zawierającego markowe 
artykuły bhp. Około 5700 pracowników obsługuje około 190 000 klientów 
w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2020 roku firma 
osiągnęła obroty w wysokości 745 mln euro. 
Założona w 1908 roku MEWA jest dzisiaj czołową firmą w segmencie 
zarządzania tekstyliami. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej 
Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako 
jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii 
„Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. W 2019 roku 
wydawnictwo Deutsche Standards po raz czwarty przyznało firmie tytuł 
„Marki Stulecia“, a w 2015 roku po raz drugi tytuł „Lidera Światowego 
Rynku”. 
 

 
Internet:          www.mewa-service.pl 

  https://www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/ 
 

  twitter.com/mewa_pl 

     www.facebook.com/MEWADienstleistung 
 

   
 
 
Kontakt dla prasy:  
ADIUNCTOR Roman Benedykciuk 
02-776 Warszawa, ul. Nugat 8 m 59 
Tel.: +48 22 643 81 73  
Email: biuro@adiunctor.pl 
 

 
 
 

www.instagram.com/mewatextilmanagement 
 

http://www.mewa-service.pl/
https://www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/
http://www.facebook.com/MEWADienstleistung
mailto:biuro@adiunctor.pl

	Odpowiedzialność za środowisko naturalne w firmie MEWA
	Ochrona zasobów naturalnych jest bardzo istotna

	Zapotrzebowanie na świeżą wodę zmniejszone o połowę
	Pozyskiwanie energii z wypłukanych zanieczyszczeń
	MEWA Textil-Management
	https://www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/


