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Na drodze do sukcesu w oparciu o wynajem tekstyliów przemysłowych 
Wynajmować zamiast kupować, dzielić się zamiast posiadać – w oparciu o ten model 

biznesowy MEWA od ponad wieku zaopatruje małe przedsiębiorstwa i duże firmy w 

czyściwa, odzież zawodową i ochronną, maty wejściowe i maty olejowe. Zasada 

zrównoważonego wielokrotnego wykorzystania produktów odciąża klienta, oszczędza 

zasoby i chroni środowisko naturalne. 

 

Wizjonerski pomysł – dziś bardziej aktualny niż kiedykolwiek  
[Warszawa, czerwiec 2021 r.] Historia sukcesu dostawcy usług tekstylnych rozpoczęła się 

113 lat temu. Wraz ze wzrostem produktywności w przemyśle wzrosło również 

zapotrzebowanie na czyściwa. Dotąd brudne szmaty po użyciu kończyły zwykle w pojemniku 

na śmiecie. Ale saksoński przedsiębiorca, Hermann Gebauer, wpadł na innowacyjny pomysł: 

brudne ściereczki nie muszą być wyrzucane, ale mogą być zabierane od klienta, prane i 

ponownie wykorzystywane. W 1908 r. Gebauer założył mechaniczną tkalnię w Altstadt w 

skrócie MEWA (Mechanische Weberei Altstadt). Zasada wynajmowania sprawdziła się i dziś 

wydaje się bardziej nowoczesna i aktualna niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie firma pierze 

miliard czyściw rocznie.  

 

Odzież robocza zapewniająca profesjonalny wygląd 
Poza czyściwami, asortyment produktów obejmuje również odzież zawodową i ochronną. 

Również i w tym przypadku usługa pełnego serwisu obejmuje dostawę, odbieranie brudnych 

tekstyliów, ich pranie mycie i ponowną dostawę do użytkownika. To także profesjonalna 

konserwacja wszystkich tekstyliów i uzupełnianie odzieży ochronnej, ponieważ tylko 

profesjonalnie utrzymywana odzież zachowuje swoje funkcje ochronne. Firma ma umowy z 

około 190 000 klientów, reprezentujących przemysł, handel i gastronomię. 1,1 mln 

pracowników w całej Europie nosi odzież roboczą MEWA. Dzięki temu firma jest jednym z 

liderów rynku w tej branży. 

 

  



 

Zrównoważone zarządzanie na rzecz zdrowego wzrostu gospodarczego 
Dostawca usług tekstylnych MEWA ma jeszcze wiele planów: wejście na nowe rynki, 

poszerzenie portfolio produktów, cyfryzacja, wzmocnienie aspektu międzynarodowego w 

swojej działalności. Firma stawia na przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne i 

oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych. "Nasze decyzje nie opierają się na 

krótkoterminowych działaniach, mających na celu tylko zysk, ale na dalekowzrocznych 

inwestycjach. Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony", mówi rzecznik zarządu 

Bernhard Niklewitz. "Bazujemy przy tym na strukturach rodzinnych i wartościach firmy 

zarządzanej przez samego właściciela". 

 

Aspekt międzynarodowy i regionalny 
MEWA oferuje zawsze tę samą jakość we wszystkich 45 lokalizacjach w 14 krajach Europy - 

niezależnie od tego, czy chodzi o produkty, usługi czy o standardy ochrony środowiska. Tutaj 

klient korzysta z wiedzy międzynarodowego lidera branży. Jednocześnie każda lokalizacja 

zachowuje swój indywidualny profil - ukształtowany przez region, ludzi i ich mentalność. 

Osobiste doradztwo i wsparcie użytkownika na miejscu to podstawa działalności firmy. 

Ponieważ w odróżnieniu od firm, które wyłącznie sprzedają produkty, usługodawca pozostaje 

w stałych w relacjach z klientami i jest za to cały czas odpowiedzialny. 

 

Bezpieczne miejsca pracy z dobrymi perspektywami 
Zatrudniając około 5700 pracowników w całej Europie, firma MEWA postrzega siebie jako 

szansę dla specjalistów i ich następców, a także dla osób początkujących w zawodzie. 

Absolwenci szkół mogą odbywać praktyki zawodowe w zakresie działalności gospodarczej, 

technologii, usług oraz w sektorze handlowym. We współpracy z dualną Szkołą Wyższą w 

Badenii-Wirtembergii firma oferuje studia towarzyszące pracy w zawodzie. Kadra 

kierownicza może doskonalić swoje umiejętności w ramach specjalnych programów. 

"Przywiązujemy dużą wagę do wspierania indywidualnego rozwoju naszych pracowników. 

Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy są podstawą naszego sukcesu", wyjaśnia 

Bernhard Niklewitz. "Każdy wnosi swoje kompetencje do zespołu i dzieli się nimi z innymi. 

Jest tu zatem kontynuowana zasada dzielenia się i ona wzmacnia nas jako wspólnotę". 
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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/ 
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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

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

