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Кърпи за почистване

ПроизводствоНесортирани дрехи



Събиране на стари дрехи

Ние ще Ви съдействаме при изграждането на цялостни контейнерни

системи за събиране и отговорно поемаме свързаните с това задачи 

(дейности):

❖ Избор на подходящо място за разполагане на контейнерите

❖ Поставяне и подсигуряване на контейнерите

❖ Редовно изпразване на контейнерите и почистване на местата, където са 

разположени

❖ Пласиране на събраните стоки (дрехи)

❖ Преработка на дрехите в собствени цехове за сортиране (повече 

информация на страници 4 и 5)

Всички контейнери притежават CE- маркировка .При тяхното изпразване

разчитаме на нашата призната система за сканиране.

Предимството: Съвременни методи за регистриране

честотата на извозване на контейнерите. По-добри

възможности за контрол на редовното изпразване.

Също така сме на Ваша страна като логистичен партньор при събирането на 

стари дрехи. Благодарение на дългогодишното ни сътрудничество с 

църковни, благотворителни и организации в обществена полза, както и с 

търговски партньори, притежаваме богат експертен опит. Нашият принцеп на 

работа гласи: услуга с опит.

Предлагаме Ви всичко на едно място:

❖ Съдействие при реклама

❖ Организиране на логистиката

❖ Снабдяване с необходимите материали 

(чували и др.)

❖ Пласиране на стоките на пазара

Ние спазваме правилата, 

защото…

… нашите Клиенти,

са и наши партньори
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Висококачествени почистващи текстилни
материали за всички индустриални браншове

Знаете ли защо дрехи втора употреба могат да бъдат използвани 

като кърпи за почистване?

Облекла, които са били изпрани многократно, са изключително 

абсорбиращи и с невлакнеста структура. Ето защо в много случаи се 

предпочитат кърпи за почистване за почистване, изработени от дрехи

втора ръка. В нашите цехове за сортиране се отделят текстилни изделия 

от памук или такива с високо съдържание на памук, които не стават за 

носене.

Те биват внимателно разделяни на ръка бели и цветни. От чистите и 

предварително подбрани дрехи се отстраняват всички твърди части като

копчета, куки, ципове и след това се нарязват по стандарт DIN 61 650 на 

парцали за почистване. По този начин ние предоставяме на всички

производстени, обслужващи фирми в машиностроителната и почистваща 

промишленост, както и на занаятчийските предприятия оптимално

решение, когато става дума за квалифицирано почистване.

В допълнение към тези качества, ние като вносител и търговец на едро,

разполагаме с широк асортимент - предимно от рециклиран материал,

като памучна вата, нетъкан текстил, ватиран текстил, хартии за

почистване и нови кърпи за почистване от джърси текстил, бели и цветни.
С удоволствие

ние ще Ви консултираме

обстойно

….

Обадете ни се неангажиращо!



Цех за сортиране на дрехи втора употреба

В Германия се събират около 700.000 тона дрехи втора употреба на година.

12 000 тона от тях се събират несортирани като насипни стоки в 

нашата сортировъчна фабрика в Лангененслинген. Там текстилните

изделия и обувки се проверяват в изключително модерни съоръжения

от около 140 служители , оценяват се и внимателно се опаковат в 

около 250 нови групи.

Различаваме три степени на качество:

❖ EКСTRA ново, модерно облекло за бутици за 

дрехи втора употреба
❖ No. 1, висококачествено облекло, което 

може да се предлага на пазарите на едро 

по целия свят.
❖ No. 2, облекло за носене без дефекти, 

предимно за африканския пазар.

Текстилните изделия, които не стават за носене, се използват като суровини

за промишлеността и по този начин допринасят за опазването 

на околната среда. Обработката на суровини не покрива

разходите за сортиращите предприятия.

Нашата основна идея и до днес гласи:  

Запазване на ресурсите вместо 

унищожаване на текстила.

Важно:

Имаме набито око за 

качество. Всъщност само 

чисти, непокътнати дрехи 

ще влязат в нашия

асортимент.



За да поддържаме високия си стандарт на качество, 

ние сортираме дрехите на три етапа:

❖ предварително сортиране: Тук дрехите предварително се селектират и

негодните се отделят като отпадък за рециклиране. След това дрехите

се разделят на 14 различни категории.

❖ последващо сортиране: Всяка категория от предварителното

сортиране отговаря на една при последващото. Тук се определя

качеството на дрехите и те внимателно се опаковат като първо и второ

качество.

❖ екстра сортиране: Това е най-висококачественият артикул и 

следователно трябва да се провери отново. След това всички те се 

сортират и опаковат в летни и зимни миксове.

За да може да се използва възможно най-добре пространството

в камионите или задграничните контейнери, някои артикули се

пресоват в бали с тегло от около 400 до 500 кг. Тъй като

продуктът се поврежда от високото налягане от 70 тона, този

метод се прилага само за суровини и облекла от нисък клас. За

по-лесна работа ние предлагаме нашите дрехи в бали от 45 до

80 кг.

Вие виждате, че…

Рециклирането на текстил си 

заслужава.

За околната среда – за 

обществото

Около 45% от дрехите и обувките 

се носят повторно.

Около 25% е делът на 

материалите, които посредством 

различни технологии намират 

своето място в кръговрата на 

суровините.

Около 18% се използват като 

почистващ материал в 

индустрията.

Около 12% от дрехите трябва 

да бъдат използвани като 

отпадъчен материал за 

рециклиране.



Нова стока

Освен нашия асортимент от употребявани стоки, ние предлагаме 

и разнообразие от нови маркови дрехи на достъпни цени.

Асортиментът ни включва:

- Домашни потреби (пердета, кърпи, дамаски и т.н.).

- Обувки

- Предмети от домакинското ежедневие

- Модерно облекло за мъже, жени и деца

- Висококачествено бельо

Отделните артикули идват главно от свръхпроизводство при смяната на 

сезоните, но отчасти имаме постоянно различни дрехи в асортимента.

Предложение:

Редовно зареждане на стоки 

за домакинствата.



Магазин за дрехи втора употреба

Топ-продуктите от нашия асортимент на достъпни 

цени!

Надникнете и направете Вашия избор в морето от 

модни артикули!

Широко разпространени са нашите 

сезонни акции:

- Карнавални артикули (за Фашинг)

- Оригинални носии за Октоберфест

- Детско облекло

Сезонни акции:

- Карнавал (Фашинг)

- Носии за Октоберфест

- Детско облекло зима/лято
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