Praha, únor 2015

Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití
Ulehčení v povinnostech k životnímu prostředí a v dopravě

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to
v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako je
motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice
pro zacházení s materiálem použitým k čištění. Povinnosti se týkají skladování, dopravy a
likvidace použitého čisticího materiálu, který je znečištěný chemikáliemi nebezpečnými pro
zdraví nebo životní prostředí anebo z kterého vyplývá nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Utěrky na jedno použití je třeba obvykle likvidovat jako nebezpečný odpad – se všemi
povinnostmi a dokumenty, které k tomu patří. Jednodušší je to při použití čisticích utěrek pro
vícenásobné použití, které nespadají pod zákon o odpadech. „Přestupky proti platným
předpisům nejsou žádný nepatrný delikt,“ varuje Veronika Lipovská, jednatelka společnosti
MEWA Textil-Service s.r.o. Kdo zde chce stát na bezpečné straně, může zásobování čisticími
utěrkami objednat u externího poskytovatele výkonů a služeb. To šetří čas a vytváří více právní
jistoty – přinejmenším, když příslušné výkony a služby převezme poskytovatel nabídky servisu.
Kdo si přeje zcela pohodlné a čisté řešení, toho možná přesvědčí nabídka vedoucí firmy na trhu
v oblasti čisticích utěrek pro vícenásobné použití. Žádné náklady na materiál na jedno použití,
žádné výdaje na nákup, udržování skladu a logistiku. V případě potřeby MEWA přiveze,
vyzvedne, vypere a nahradí textilie. Kromě toho se poskytují k dispozici bezpečnostní
kontejnery Safety Container SaCon®, v nichž se znečištěné utěrky bezpečně shromažďují.
Když řidič kontejnery vyzvedne, vyhotoví také hned dopravní doklady a označí kontejnery. „Naši
zákazníci se mohou spolehnout na to, že dodržíme všechny důležité předpisy o bezpečnosti a o
ochraně životního prostředí, pokud jde o vše okolo utěrek, a přitom se nemusejí starat o
detaily,“ shrnuje Veronika Lipovská.
Služba, která kromě toho šetří životní prostředí – utěrky lze až 50krát vyprat a znovu použít. To

při dvou a půl milionech uživatelů v celé Evropě denně šetří pořádné množství nebezpečného
odpadu.
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utěrky bezpečně shromažďují.
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MEWA Textil-Management

Společnost MEWA se svými 42 pobočkami zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným
oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové využití, rohožemi, ale také kompletním systémem služeb
pro čištění součástek. Výrobky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je možné objednat v katalogu
pod značkou „World Wide Work by MEWA“. O přibližně 170.000 živnostníků, řemeslníků a zákazníků
z oblasti průmyslu, obchodu nebo gastronomie se stará 4.700 zaměstnanců. Roku 2013 dosáhla skupina
MEWA obratu 555 milionů eur. Společnost MEWA byla založena roku 1908 a v současnosti se jedná o
přední firmu působící v oblasti textilního managementu. V listopadu 2013 se dostala MEWA mezi 3
favority Německé ceny trvale udržitelného rozvoje v kategorii „Německé produkty/ služby“. Roku 2011
byla porotou pod vedení Berlínského profesora ekonomie Bernda Venohra vybrána do skupiny vůdčích
značek na německém trhu. Roku 2013 nakladatelství Deutsche Standards opět vyznamenalo společnost
MEWA oceněním „Značka století“ a zapsalo ji do příručky „Značky století – majáky v moři značek.“
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MEWA Textil-Management ve filmu:
Kompletní nabídku společnosti MEWA představuje video „Textil stvořený pro člověka a
životní prostředí“, oceněné v soutěži „red dot award: communication design 2012“. Toto
video a mnoho dalších filmů společnosti MEWA naleznete na
www.youtube.com/user/mewacz.
Sledujte společnost MEWA na Twitteru: twitter.com/mewa_cz

