DIT BÆREDYGTIGE VASKERI

BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Vi har fokus på bæredygtige løsninger. Vores produktions
anlæg er optimeret, tekstilerne er nøje udvalgt og vaske
processen skånsom og PH-neutral.
Vi vil gerne være med til at spare på jorden ressourcer.

MINDRE CO2 UDSLIP

Vi har valgt at tilbyde de rigtige tekstiler samt opgradere
vores maskiner. Denne kombination har været med til at
sænke vores CO2-udledning med 62%.

OMSORG OG OMTANKE

Vi har valgt tekstiler fra en leverandør, der støtter BCI
“Better Cotton Initiative”, og derved støtter vi konver
teringen af konventionel dyrket bomuld til en mere
miljørigtig dyrkning globalt set.

MINDRE VANDFORBRUG & MILJØRIGTIG SÆBE

Den løsning vi har udviklet til genvinding af vand og
varme, samt skånsom og miljørigtig vaskekemi, har resul
teret i en nedbringelse af forbruget på vand, el, kemi og
gas på over 50%.

VI HAR TAGET ET AKTIVT VALG
– er I klar til at styrke jeres grønne profil?

STYRK JERES
GRØNNE PROFIL
– vælg det rigtige vaskeri
Når I vælger et samarbejde med Centralvaskeriet, styrker I jeres virksomheds grønne profil, samtidig med at I
får en serviceminded og leveringssikker partner. Ydermere vil vi gerne hjælpe med at formidle det bæredygtige valg videre til jeres kunder - spørg jeres konsulent
for mere info.

Dit bæredygtige vaskeri
Igennem flere år har vi målrettet arbejdet på at udvikle
bæredygtige løsninger. Vi har optimeret alle vores
arbejdsprocesser for at skåne miljøet mest muligt.

Op til 20% mindre
CO2 pr. håndklæde.
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VI HAR
Opgraderet vores maskinpark og
arbejdsprocesser - og dermed reduceret
vandforbruget med 78% og energifor
bruget med 62%.
Valgt tekstiler af en særlig høj kvalitet,
der mindsker energi- og vandforbrug pr.
kg. tøj i den daglige håndtering.
Valgt en skånsom sæbe.
Udviklet løsninger til genvinding af
vand og varme.
Alt dette har resulteret i en nedbring
else af forbruget på vand, el, kemi og
gas på over 50%

En hjertesag
Vi har alle et ansvar over for miljøet, og hos Central
vaskeriet har vi valgt at tage dette ansvar alvorligt.
Vores branche har været kendetegnet ved store mængder energi- og vandforbrug, og det har vi aktivt valgt at
gøre op med og nedbringe forbruget.
Vi vil være en bæredygtig samarbejdspartner og vil
også fremadrettet fortsætte vores grønne udvikling. Det
var derfor også med stolthed, at vi i efteråret 2018 modtog BHJ Fondens initiativpris, som uddeles til virksomheder, der har fokus på bæredygtige løsninger.
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DETTE OPNÅR I
Økonomisk besparelse på
op til 25 % pr. sengesæt.

Mindre støv på værelserne.

Green Key / Miljøregnskab.

Styrkelse af jeres grønne profil.
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42%
Af danskerne over 18 år
ønsker i høj grad en
bæredygtig livsstil.
Undersøgelse af analyseinstittet
YouGov - aug-2017

Med vores bæredygtige profil

STYRKER I JERES
GRØNNE PROFIL
Kunderne efterspørger bæredygtige og gennemtænkte
løsninger. Hvorfor ikke tænke “grønt” helt ned i de mindste detaljer som fx. jeres tekstiler, når dette ydermere kan
gøres uden ekstraomkostninger for jeres virksomhed?

Mange fordele
Udover de mange grønne fordele er der også fordele i
den praktiske håndtering. Da vores tekstiler er fremstillet af et specielt garn, afgiver de færre fibre og dermed
mindre støv. Det letter den daglige rengøring.

Støv i traditionel
linned

Støv i linned
fra Centralvaskeriet
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GARNET DER GØR
HELE FORSKELLEN
Garnet i vores tekstiler er spundet med en speciel tek
nologi, som figuren nedenfor viser: Kernen består af
polyester, som bliver omkranset af bomuld. Dette medfører reduktion af procestid med op til 20% og mindsker
derfor både CO2 og vandudledning.
Udover de grønne fordele vil vores tekstiler også føles
blødere for jeres kunder, da det hovedsageligt er bomuld, der vil være i kontakt med huden.
Denne teknologi betyder også, at tekstilerne afgiver
mindre støv, som tidligere nævnt her i brochuren.

Standard garn

Garnet i tekstiler
fra Centralvaskeriet
Bomuld
Polyester
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OPTIMERET
VASKEPROCES
En skånsom vaskeproces er nøglen til at kunne give
tekstilerne de optimale betingelser.

– vi går ind for genbrug, samtidig med at vi kan levere
tekstiler i højeste kvalitet. Win-win for naturen og for jer.

Alle vore vaskemidler er svanemærket, og tekstilerne
bliver vasket i en pH neutral vaskeproces, der bla. er
opvarmet med overskudsenergi fra strygerullerne.
Denne vaskeproces overvåges automatisk og sikrer, at
slitage af tekstilerne bliver minimal, og hvidheden bevares. Når vi mindsker slitagen på tekstilerne, forlænger vi
deres levetid, og derved bliver tekstilet fuldt udnyttet. På
den måde bekæmper vi “brug og smid væk” kulturen

Vi er et af de førende vaskerier i Europa, der dagligt arbejder på at forbedre vaskeprocessen til fordel for miljøet, og vi har via vores samarbejde med Christeyns opnået den mest optimale vaskeproces set til dato i markedet.
CHRISTEYNS er internationalt før
ende inden for udvikling af processer til vaskeribranchen.

Vi har nedbragt energiforbruget med 62 % og
vandforbruget med 78 %
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OMTANKE
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Støtter bomuldsbønner fra de fattigste lande

Stiller krav til fabrikken

Hvis I vælger et tekstil fra Centralvaskeriet, er I med til at
støtte op om BCI “Better Cotton Initiative”.
BCI bomuld produceres af bønder, der minimerer brugen af pesticider, bruger vand effektivt og tager hensyn
til jordens sundhed.
BCI støtter bønderne fra de fattigste lande til at opnå
bedre arbejdsforhold samt skolegang til deres børn.

Vores tekstiler bliver fremstillet på fabrikker, der vægter miljøet og arbejdsforhold højt.

DIT BÆREDYGTIGE VASKERI

Fra produktion til daglig håndtering – fakta:
20% af tekstilets samlede miljøbelastning i energiforbrug og
udledninger i tekstilets fulde levetid opstår under fremstilling af produktet. 80% forekommer i vask og færdigbehandling. (Baseret på 100 vaske).

ANDRE MILJØMÆRKNINGER
Da vi valgte vores leverandører af tekstiler til hotelbranchen, var det meget vigtigt for os at vælge virksomheder, der ligesom os selv løbende arbejder for
en grønnere verden og bæredygtige løsninger.
Derfor er alle vores tekstiler i dag mærket med EU-
Blomsten og Oeko-TEX.

•

Minimeret brug af miljøskadelige stoffer

•

Strenge krav der sikrer mod brugen af sundheds
skadelige kemikalier

•

Strenge krav der sikrer mod skadelige emissioner og
spildevandsudledninger

•

Strenge krav til arbejdsmiljøet i produktionsprocessen

•

Høje krav til tekstilfibrene og til det færdige produkts
egenskaber

•

Ingen kræftfremkaldende stoffer

•

Standard 100 - Klasse 1
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D

KONTAKT OS
Lad os sammen finde den bæredygtige
løsning, der matcher jeres profil
– og kundernes efterspørgsel

Centralvaskeriet A/S · Tønder Landevej 25 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 74 74 59 99 · mail@centralvaskeriet.dk · www.centralvaskeriet.dk

