
Mechaniseren tot op de m2 beperkt je in flexibiliteit 

Lavans gaat stoomloos 

Het Is wat dal bareft een stuk bedrijfdilosofie dat 

d i  in de men verankerd zîL De comblnaiie v a  

intenslwren uan chiunaam g m .  wijzigIngen in 

becbijbbkki en meer fieiolbllltdt op de werkvloer 

meken dat het bedtljf aan de woravond van een 

g r o o t s c m  veibouwhg staat. Het 85 b r  oude 

Helmondse familiebedrUf met medewerkas 

die actief zijn op twee loc* em in tes 

dl$-, staat aan ck voorawrnd van een 

nierme, groene toekomst 

slmmloos 
Mechaniseren en automatiseren kan 
zljn nut hebben, mear de flexihlitelt 
van het bedrijíqyoces wordt er mee 
w. P-en kunnen niet anders 
dan tot op de vlerkante cenameter 

geìeidemi k... kt gaat er bbij h a n s  allemaal uit  

mangelunit dle verwarmd wdirft op 
gas staat al in de fabriekshal. 'Het 
betekent 50 tot 60 procent minder 
mergieverbruik en wenzweel minder 
C02 uitstoot. En er gaat nog veel 
meer.gebarnn. Er komen 300 m2 
vacuümbuizen op het dak waardoor 
een groot gedeelte van het water via 
zonne-energie Mxdt verwarmd. Het: 

en batchgewijs per klant behandeld 
wsaardoor er niet meer gesorteerd 
hoeíl te worden. De daorlmptijd van 
de kleding wordt hierdoar verkort van 
enkele dagen tot een paar uur. Een 
ander doei van deze motganisatie in de 
bedrijfsvoeiing is ook de medewerkers 
veel meer te &trekken bij de klant 
in plaats van bij het product. Er 

afvalwater gaat meer w dan nu, 
opgevangen en gefilterd worden en 
er wordt gelnvesteerd In de nieuwste 
zeepdoseerfnstallatle die nlet op tijd, 
maar op hoeveelheid wasgoed kan 
worden afgestemd. 

Geen fopen& band-Werk meer 

warden drie regioteams gecreëerd 
waarvan de teamleden gmmenlljk 
de veranhnrooadelijkheid dragen 
voor verkoop, servlce, bezorging, 
reiatiebeheer, productkwaliteit etc. E h  
team krijg daarmee de verantwoording 
over een aantal klanten. N i  het 
product maar de h t  komt daarnee 


