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Zadowoleni pracownicy i usługi 
z certyfikatem jakości



W skrócie

O firmie GXO

Firma GXO Logistics to jeden z największych 
podmiotów na światowym rynku magazynowania 
i logistyki. Firma zapewnia wydajne magazyno-
wanie towarów w 1500 lokalizacjach w ponad 
34 krajach, ale w Venray prowadzi wyjątkową 
działalność: logistykę zwrotną. Co roku do 
halli magazynowej trafia 50 000 drukarek i 5 
milionów wkładów z tonerem. Części naprawia 
się, poddaje recyklingowi lub utylizuje w sposób 
przyjazny dla środowiska. 

Certyfikat Weeelabex
Każdy podmiot zajmujący się przetwarzaniem elektro-
niki w Europie musi spełniać wymagania jakościowe 
Weeelabex, aby móc poddawać recyklingowi towary. 
Dotyczy to również firmy GXO Logistics, która uzyskała 
certyfikat. Aby zachować zgodność z przyszłymi euro-
pejskimi standardami jakości, w firmie GXO Logistics 
zamierzano obniżyć poziom drobnego pyłu już teraz. 
Zdaniem Jana Gommansa, kierownika w GXO, było to 
bardzo ważne. „Jesteśmy dumni z naszego certyfikatu 
Weeelabex i na pewno zamierzamy go utrzymać”. 
 
 
Pył ukradkiem przenika do wnętrz
Przyczyną dużej ilości pyłu w zakładach GXO jest to, 
że drukarki i kopiarki często magazynuje się przez 
długi czas w kartonach. Po otwarciu kartonów z 
urządzeniami do powietrza nagle trafiają duże ilości 
bardzo drobnego pyłu. Pyłu unoszącego się w powie-
trzu nie widać, ale można go wyczuć. Pracownicy 
zauważyli, że przebywając w hali magazynowej, mają 
coraz większe trudności z oddychaniem. Zaobserwo-
wali też pył gromadzący się na kartonach i urządze-
niach. Dave van Houten, drugi kierownik zespołu 
i inżynier ds. testów technicznych, mówi: „Kiedyś 
zaczynaliśmy dzień od usuwania całego pyłu, ale 
następnego dnia pył ponownie pojawiał się na 
powierzchniach. Nie było dnia, byśmy nie musieli go 
czyścić”. „Scheibel, czuła trudniej było oddychać, a 
po wydmuchaniu nosa chusteczka była czarna”. 
 
Dlatego w GXO Logistics postanowiono rozwiązać 
ten problem. Korzystając z sieci kontaktów kierow-
nika Jana Gommansa, zarząd skontaktował się z 
Zehnder Clean Air Solutions. Szybko nawiązano 

współpracę i specjaliści z Zehnder zasugerowali 
możliwe rozwiązania. 
 
 
Mniej pyłu to lepszy klimat 
w miejscu pracy w GXO Logistics
Zarząd jest zachwycony rozwiązaniem. „W naszym 
zakładzie panuje teraz korzystny klimat, co jest 
niezwykle ważne dla naszych pracowników, 
którzy pracują bardzo ciężko. Zasługują na czyste 
i przyjemne otoczenie” – mówi Richard Quick, 
kierownik zakładu w GXO Logistics w Venray. 
Asystent produkcji Henk Klabbers natychmiast 
zauważył, że poziom drobnego pyłu w miejscu pracy 
spadł. „Na kartonach osadza się mniej pyłu, a moje 
ubrania i chusteczki do nosa nie są już czarne”. 
 

Wyzwania 

Zakład w Venray w Holandii specjalizuje się 
w naprawie, recyklingu i utylizacji drukarek oraz 
wkładów z tonerem. Zakład posiada certyfikat 
Weelabex wymagany w Europie w przypadku recy-
klingu produktów elektronicznych. Aby zapewnić 
zgodność z wymaganiami także w przyszłości, 
należało zredukować zanieczyszczenia drobnym 
pyłem w firmie, ponieważ w magazynie jego poziom 
był bardzo wysoki. To dlatego, że drukarki i kopiarki 
często przechowuje się w kartonach przez długi 
czas. Po otwarciu do powietrza nagle przedostają się 
duże ilości drobnego pyłu. Pył osiada nie tylko na 
innych kartonach, ale przede wszystkim oddziałuje 
na pracowników: oddychanie w magazynie stawało 
się coraz trudniejsze, a po wydmuchaniu nosa, chus-
teczka była czarna. Czas na profesjonalne oczysz-
czanie powietrza w branży logistycznej.

„Dzięki oczyszczaczom powietrza w naszym 
zakładzie panują teraz korzystne warunki. Jest 
to niezwykle ważne dla naszych pracowników, 
którzy pracują bardzo ciężko. Zdecydowanie 
polecam Zehnder Clean Air Solutions. 

Richard Quick, kierownik zakładu 

Zalety

Stosując oczyszczacze powietrza marki 
Zehnder Clean Air Solutions zmniejszono 
zapylenie o 67 %. Pozwoliło to firmie 
GXO Logistics stworzyć czyste, przyjemne 
miejsce pracy dla pracowników, którzy 
odczuwają teraz zdecydowanie większy 
komfort. Efekt widać na pierwszy rzut 
oka - ubrania i chustki do nosa nie są już 
czarne od pyłu. Ponadto skrzynie w maga-
zynie są mniej zakurzone, co ułatwia ich 
transport i przesuwanie. Kolejna zaleta: 
oczyszczacze powietrza znacznie obniżają 
koszty czyszczenia. Pył trzeba usuwać 
tylko raz w tygodniu, a nie codziennie, jak 
dotychczas.
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Zmniejszenie zapylenia hali magazynowej nie 
tylko poprawiło klimat w miejscu pracy dla 
125 pracowników, ale także obniżyło koszty czysz-
czenia dla firmy. „Teraz odkurzamy powierzchnie 
tylko w poniedziałki. Przez resztę tygodnia nasza 
przestrzeń robocza pozostaje czysta”, mówi Dave van 
Houten.  
 
 
Mniej pyłu to lepszy klimat 
w miejscu pracy w GXO Logistics
Urządzania Zehnder Clean Air Solutions obniżyły 
poziom zapylenia o 67%. Gdy filtry są pełne, wymie-
niają je pracownicy Zehnder Clean Air Solutions. „Jeśli 
coś nie działa, następnego dnia pojawiają się u nas, 
aby rozwiązać problem. To fantastyczne! Nie jesteśmy 
specjalistami w tej dziedzinie, ale Zehnder Clean Air 
Solutions robi za nas wszystko,” mówi Richard Quick. 
„Zdecydowanie poleciłbym firmę Zehnder Clean Air 
Solutions innym przedsiębiorstwom”.


