service

DBL

Odzież robocza
dla firm produkcyjnych

BEZPIECZEŃSTWO...
• TWOICH PRACOWNIKÓW
Wybór właściwej odzieży ochronnej i roboczej
jest jednym z najważniejszych elementów

poszczególnych stanowisk.

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Odzież ochronna powinna być czyszczona

Ponieważ na różnych stanowiskach pracy

i w pełni zachowała pierwotne właściwości

występują różne zagrożenia, to odzież

ochronne. Właściwy wybór odzieży ochronnej

ochronna i robocza powinna zostać dobrana

i roboczej oraz utrzymanie jej właściwości

zarówno z uwzględnieniem ogólnych przepi-

ochronnych daje twoim pracownikom poczucie

sów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepi-

bezpieczeństwa i przynależności do firmy,

sów i regulacji resortowych jak i szczegółowej

która o nich dba.

w taki sposób, by nie utraciła swoich cech

oceny ryzyka zawodowego, dokonanej dla

• TWOJEJ FIRMY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

stanowisk i uwzględnienia zarówno ogólnych

(art. 237 § 1 Kodeksu Pracy), pracodawca jest

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieod-

(Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

płatnie odzież i obuwie robocze, spełniające

ale również do szczegółowej oceny ryzyka

wymagania określone w Polskich Normach.

zawodowego, dokonanej dla poszczególnych

Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do

stanowisk pracy oraz do uwzględnienia regula-

oszacowania zagrożeń dla poszczególnych

cji resortowych.

DBL – Wybór firm, które wymagają więcej

ZMIANA LICZBY PRACOWNIKÓW
NIE JEST PROBLEMEM
Zmieniająca się liczba pracowników w firmie,

nowiska. Powoduje to dodatkowe koszty ma-

w zależności od obciążenia pracą, to duże

gazynowania niepotrzebnej odzieży i zakupu

wyzwanie dla menedżerów zarządzających

nowej dla nowego pracownika.

obszarem odzieży ochronnej i roboczej.

Rozwiązaniem dla tych wyzwań jest skorzy-

Odzież dla nowych pracowników, która jest

stanie ze współpracy z DBL. DBL gwarantuje

odpowiednia dla danego stanowiska musi

że odzież dla nowych pracowników zostanie

być dostarczona szybko, zanim pracownik

dostarczona szybko, w odpowiednim rozmia-

rozpocznie pracę. Gdy pracownik odchodzi,

rze i odpowiednia dla stanowiska, w ramach

jego odzież robocza często nie może być użyta

stałego miesięcznego ryczałtu.

przez inną osobę ze względu na inny rozmiar
lub specyficzne wymagania dla danego sta-

NIŻSZE KOSZTY ZARZĄDZANIA
ODZIEŻĄ ROBOCZĄ
Całkowite koszty zakupu, utrzymania w czy-

i zakup odzieży, koszty rozdzielania, magazy-

stości i utylizacji odzieży ochronnej i roboczej

nowania i kontroli zużycia odzieży.

oraz zarządzania całym procesem mogą zaskoczyć nawet doświadczonych menedżerów.
Do bezpośrednich kosztów, takich jak zakup
i pranie, dochodzą koszty wewnętrzne: czas

Warto skorzystać z rozwiązań proponowanych przez DBL, by obniżyć całkowite koszty
zarządzania odzieżą roboczą i ochronną.

pracowników poświęcony na właściwy wybór
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INDYWIDUALNA OPIEKA
PROFESJONALISTÓW
Przygotowanie współpracy
1

Współpraca (w trakcie kontraktu)
Odbiór brudnej odzieży

Sortowanie

·· Śledzenie zużycia odzieży dla
każdego pracownika i raportowanie za
pośrednictwem portalu dla Klienta.

Pranie

·· Obsługa zmian liczby pracowników
(zwolnienia i przyjęcia nowych
pracowników)

Rekomendacja rozwiązań spełniających
obowiązujące normy i przepisy prawa w zakresie
odzieży ochronnej i roboczej.

Kontrola stanu odzieży

·· Obsługa innych wydarzeń związanych
z odzieżą roboczą

Naprawa lub wymiana na zdatną do
użycia, gdy odzież jest zniszczona
Wybór odpowiedniej odzieży ochronnej lub roboczej

2

dla każdego stanowiska pracy.

Dostawa czystej odzieży
dla pracowników Klienta

ODZIEŻ ROBOCZA

ODZIEŻ OCHRONNA

3

Rekomendacja optymalnych warunków kontraktu dla Państwa firmy.
1. Długość kontraktu
2. Liczba obsługiwanych pracowników
3. Rodzaj i liczba wynajmowanej
odzieży roboczej i ochronnej
4. Częstotliwość prania
i kontroli stanu odzieży
5. Sposób raportowania wykorzystania
odzieży roboczej, podział kosztów.
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6. Liczba i rodzaj stanowisk obsługiwanych
przy zmianach liczby pracowników
7. Liczba i warunki obsługi pracowników
sezonowych
8. Warunki obsługi niestandardowych
rozmiarów
9. Pozostałe warunki handlowe, specyficzne
dla Państwa firmy

Dopasowanie rozmiarów odzieży
dla poszczególnych pracowników
i dostarczenie odzieży.
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service
Profesjonalne rozwiązanie
w zakresie odzieży ochronnej i roboczej
dla firm produkcyjnych

WIELKOPOLSKA (CENTRALA)

ZACHÓD (GORZÓW WLKP)

PÓŁNOC (TRÓJMIASTO)

POŁUDNIE (BĘDZIN)

DOLNYŚLĄSK (ŚWIDNICA)

WSCHÓD (WARSZAWA)

ul. Św. Wincentego 12,
61-003 Poznań

ul. Mosiężna 12
66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Sobieskiego 99
84-240 Rumia

ul. Kościuszki 64a
42-500 Będzin

Tel. 61 6570910
sekretariat.swidnica@dbl.com.pl

Tel. 61 6570910
sekretariat.warszawa@dbl.com.pl

NIP: 782-22-11-732
tel. 61 65 70 910
sekretariat@dbl.com.pl

Tel. 95 72 53 461
sekretariat.gorzow@dbl.com.pl

Tel. 58 6715141
sekretariat.rumia@dbl.com.pl

Tel. 32 36 32 166
sekretariat.poludnie@dbl.com.pl

DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o.
ul. Św. Wincentego 12, 61-003 Poznań
tel. 61 65 70 910; fax. 61 65 70 921
mail: sekretariat@dbl.com.pl
NIP: 782-22-11-732

