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Uitdagingen 

Norddeutsche Textil Logistik (NTL) GmbH is 
één van de meest toonaangevende logistieke 
dienstverleners in de textielbranche in Duitsland. 
Dagelijks worden tot wel 200.000 kledingstukken 
verwerkt. Al deze activiteiten zorgen voor een 
hoge stofbelasting, voornamelijk door zware 
slijtage van de vloer van de hal. Om deze deel-
tjes onder controle te krijgen, moest het perso-
neel de stoffige goederen handmatig reinigen. 
Dat beperkte de productiviteit aanzienlijk. Toch 
konden klachten van klanten niet volledig worden 
vermeden. NTL dacht al aan een dure renovatie 
van de vloer van de hal.

Voordelen 

Kort na de installatie van de luchtzui-
veringssystemen van Zehnder Clean 
Air Solutions kon de stofbelasting met 
ca. 80% worden verminderd. Daardoor 
valt de tijdrovende en dure handmatige 
reiniging van de opgeslagen goederen 
volledig weg. Dit bespaart kosten en 
verhoogt de productiviteit. Het welzijn 
van de werknemers, waaronder enkele 
mensen met een allergie en astmapati-
enten, is aanzienlijk verbeterd door de 
betere luchtkwaliteit. Daarnaast krijgt 
het logistieke bedrijf beduidend minder 
klachten van klanten. Een dure investering 
in de vloer van de hal is niet nodig.

Over NTL GmbH

Norddeutsche Textil Logistik (NTL) GmbH 
uit het Mecklenburgse Neustadt-Glewe had 
lange tijd te kampen met een hardnekkig 
stofprobleem. In het goederenmagazijn 
van NTL worden dagelijks wel 200.000 
kledingstukken overgeladen – en die werden 
voorheen allemaal blootgesteld aan een hoge 
stofbelasting. In Zehnder Clean Air Solutions 
vond NTL eindelijk de perfecte partner in de 
strijd tegen stof. Met de hulp van die partner 
kon de stofbelasting met bijna 80% worden 
verlaagd. Deze enorme stofafname leverde in 
diverse bedrijfsonderdelen enorme voordelen 

Handmatige reiniging om de klant-
tevredenheid te waarborgen 
In de logistieke branche is stof vaak een groot 
probleem. Het ontstaat niet alleen bijzonder snel en 
in grote hoeveelheden – het schaadt ook nog eens 
de bedrijfsprocessen en dat ook nog in meerdere 
opzichten: Goederen die vervuild zijn door stoflagen, 
leiden vaak tot klachten van klanten en stof in de 
luchtwegen heeft een negatief effect op de gezond-
heid en productiviteit van de medewerkers. Wie 
daarop reageert door intensiever te gaan reinigen, 
krijgt geen grip op het eigenlijke probleem en verspilt 
meestal alleen maar waardevolle tijd  
en middelen. 
 
Zo ging het ook met de Norddeutsche Textil Logistik 
GmbH. Hun magazijn in Neustadt-Glewe nabij 
Schwerin is een belangrijk knooppunt, waar textiel 
volgens speciale kwaliteitscriteria wordt onderzocht 
en ten dele ook zeer lang in het bedrijf blijft. "Daarbij 
komt er zoveel stof op de goederen dat men ze in 
die toestand onmogelijk door kan sturen", beschrijft 
bedrijfsleider Gerhard Meyer de aanvankelijk 
vergeefse moeite in de bestrijding van de stofbelas-
ting. "Zelfs een uitgebreide natte reiniging van twee 
tot drie maal per week bood geen oplossing voor ons 
stofprobleem. Omdat mijn medewerkers vreesden 
voor mogelijke klachten van klanten, begonnen zij de 
stoffig geworden goederen met de hand te reinigen. 
Dat had echter een aanzienlijke daling van onze 
productiviteit tot gevolg. Als "laatste strohalm" stond 
ik op het punt een dure sanering van de hele vloer van 
de hal in opdracht te geven, om vooral het afslijpsel 
van kartonnen verpakkingen te reduceren. Maar vlak 
voordat ik de hoop op een professionele en blijvende 
oplossing wilde opgeven, kwam – precies op het juiste 

moment – het team van Zehnder Clean Air Solutions 
bij ons langs om ons bekend te maken met het thema 
van de industriële luchtzuivering."  
 
Zehnder heeft een filtercombinatie ontwikkeld en 
geperfectioneerd voor effectieve luchtzuivering: 
de kern daarvan bestaat uit unieke Flimmer-filters, 
die op basis van elektrostatische aantrekking op 
betrouwbare wijze en met een hoge opnamecapaciteit 
grove en fijne stofdeeltjes uit de lucht binden. Deze 
oplossing voor de luchtzuivering kan flexibel op de ter 
plaatse bestaande behoeften worden afgestemd. 
 
 
Geen dure investeringen
Na de overtuigende demonstratie van de mogelijk-
heden die Zehnder Clean Air Solutions biedt, was 
de interesse van Gerhard Meyer meteen gewekt. 
Tijdens een bezoek aan Göttsche Getränke GmbH 
& Co. KG in Hamburg werd de bedrijfsleider nog 
meer in zijn voornemen gesterkt – hier werden de 
luchtzuiveringssystemen van Zehnder al een jaar 
lang gebruikt en daar boden zij op zeer effectieve 
wijze een oplossing voor de zeer herkenbare stof-
problemen. "De positieve resultaten bij Göttsche 
waren voor mij een duidelijk bewijs dat Zehnder 
ook voor ons de juiste partner is. Ik was bovendien 
ook heel enthousiast over het flexibele service-
model van Zehnder. Daarmee kan ik dure en jaren-
lange investeringen in alternatieve oplossingen 
vermijden", aldus Meyer. 
 
Uitgebreide eerdere stofmetingen bevestigden 
zwart op wit de dringende noodzaak om bij NTL 
een effectieve oplossing voor het stofprobleem te 
vinden. De maximale waarden overschreden de 
wettelijk vastgelegde grenswaarden van 50 µg/m³ 
voor buitenlucht met het dubbele. Binnen de kortst 
mogelijke tijd ontwikkelde Zehnder een concept, 
dat speciaal op de behoeften van deze logistieke 
dienstverlener in de textielbranche was afgestemd 
en een ruimte van 25.000 m³ in het textielmaga-
zijn afdekte. "De daaropvolgende montage door 
de medewerkers van Zehnder kon eenvoudig en 
zonder onderbreking van bedrijfsprocessen ter 
plaatse worden uitgevoerd", bericht bedrijfsleider 
Meyer tevreden en voegt eraan toe: "Bovendien 
vallen de toestellen dankzij de eenvoudige en 
veilige bevestiging aan het plafond niet op, noch 
visueel, noch qua storende geluiden." 
 
 

"De verlaging van de stofbelasting door de 
luchtreinigers heeft mijn verwachtingen ver 
overtroffen. De handmatige reiniging van de 
goederen in het magazijn valt nu volledig weg. 
Door deze kostenbesparing van meerdere 
duizenden euro's per jaar betaalt het lucht-
zuiveringssysteem zich zo goed als vanzelf 
terug!" 

Gerhard Meyer, bedrijfsleider 

op: Aanzienlijk lagere schoonmaakkosten, 
hygiënische omverpakking van de producten, 
minder klachten van klanten en niet in de 
laatste plaats: gemotiveerde, in een gezonde 
binnenlucht werkende medewerkers. 
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Handmatige schoonmaak  
tot nul gereduceerd
Al kort na de installatie steeg de luchtkwaliteit 
bij NTL merkbaar en meetbaar. Onderzoeken 
tonen aan dat de stofbelasting met bijna 80% 
kon worden gereduceerd. Het resultaat van 
de stofreductie kan dus als volledig geslaagd 
worden beschouwd, zoals ook Gerhard Meyer het 
samenvat: "De verlaging van de stofbelasting heeft 
mijn verwachtingen ver overtroffen. De langdurige 
en dure reiniging van de opgeslagen goederen  
valt nu voor 100% weg. Zelfs textielwaren die  
zich lange tijd bij ons in het magazijn bevinden, 
kunnen nu zonder enig bezwaar worden verzonden 
en zullen geen klachten van de klant meer tot 
gevolg hebben. Alleen al vanwege kostenbespa-
ringen van meerdere duizenden euro's per jaar 
betaalt het luchtzuiveringssysteem zich zo goed 
als vanzelf terug!" Waar niemand van te voren 
mee gerekend had, was dat er positieve reacties 
kwamen van medewerkers, waaronder ook enkelen 
die aan allergieën en astma lijden. "Veel van mijn 
werknemers komen sindsdien naar mij toe en 
vertellen me dat ze zich een stuk beter voelen op 
het werk dankzij de betere luchtkwaliteit", vertelt 
Meyer. Over het geheel gezien leidde deze oplos-
sing tot een stijging van de productiviteit bij NTL. 
Tevredenere en gemotiveerdere medewerkers, het 
wegvallen van de intensieve schoonmaakacties, 
alsook de aanzienlijke verlaging van het aantal 
klachten van klanten zijn al na een jaar de posi-
tieve gevolgen van de samenwerking met Zehnder 
Clean Air Solutions duidelijk merkbaar in alle gele-
dingen van de onderneming. 
 
Ook het onderwerp duurzaamheid staat bij 
Zehnder hoog in het vaandel, want de betrok-
kenheid van de producent houdt niet op na de 

inbouw van de toestellen. De balans opmakend 
voegt NTL-bedrijfsleider Meyer eraan toe dat 
Zehnder als betrouwbare servicepartner ook voor 
het vervangen van de filters, het onderhoud en de 
herstellingen zorgt. Dit laatste blijkt laatste nauwe-
lijks nodig lijkt te zijn: "De toestellen lopen sinds 
de inbouw een jaar geleden perfect en zonder 
storingen." Bovendien heeft de bij NTL parallel aan 
het project uitgevoerde omschakeling naar gedi-
gitaliseerde en geautomatiseerde werkprocessen 
enorm geprofiteerd van de verlaagde stofwaarden. 
Deze verliep helemaal zonder storingen, wat bij 
een aanhoudend hoge stofbelasting beslist niet 
het geval zou zijn geweest. De ervaringen met 
Zehnder waren zelfs zo bevredigend, dat NTL 
tijdens een later bouwproject zonder omwegen 
vanaf het eerste begin het gebruik van  industriële 
luchtzuivering inplande. 
 
Tenslotte benadrukt Gerhard Meyer de geslaagde  
samenwerking met Zehnder nog een keer:  
"Bij Zehnder komen ze eenvoudigweg alles na  
wat ze beloven. Dat maak je in het zakenleven niet 
vaak mee. Om die reden wil ik persoonlijk  
alle bedrijven met soortgelijke stofproblemen  
in hun goederenmagazijn te allen tijde de  
luchtzuiveringssystemen van Zehnder aanbevelen!"


