Hva skjer med tekstilene?
Hofmann Renotec var en tur på besøk i Polen 4.Juli 2013, for å dokumentere
hva som skjer med klær, sko og tekstiler som lag og foreninger samler inn.
Alle tekstiler vi samler inn blir solgt uavkortet til Polen eller Ukraina. I disse landene selger vi til flere
store seriøse mottak, som eier egne second hand butikker og videre selger tekstilene til annet formål.

I de forskjellige mottakene varierer det, men det er fra 15 til 45 personer
ansatt på vært mottak for å sortere tekstilene.
Ved mottakene sorteres det inn i forskjellige kategorier:
•

Til bruk i second hand butikker: her sorteres det etter kvalitet og til hvem pris det skal selges for ut av butikk.

•

Til Isolasjon: denne kvaliteten selges til Tyskland hvor det produseres og kvernes opp til innhold i
dyner, puter m.m.

•

Tepper og Ryer selges i polen for ombruk gjenvinning og produksjon av nye tepper

•

Store deler blir sortert ut og solgt til Afrika, hvor det på nytt selges og videre skaper arbeidsplasser av
omsetning av tekstiler. det skapes arbeidsplasser og økonomisk fortjeneste i alle ledd som omhandles
av Hofmann Renotec AS sitt konsept.

Vi kan vise til tilnærmet 100% gjenbruk og gjenvinning
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Mottakene
På mottakene blir klærene vasket, stryket, sortert og blir så fordelt
i kategorier for videre salg.
Velorganisert anlegg som sorterer etter:
Sommer - vinter - jul - påske - leker - duker - gardiner - Osv.
Dette blir lagret og solgt i sessong.

Seriøse aktører med lønn etter tariff
og ordnede arbeidsforhold.
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Butikkene
Second hand butikkene i Polen er like rene og ryddige som en kjede butikk i Norge.
Tekstilene selges både i kilo pris og enhets pris pr plagg.
Prisen varierer fra dag til dag, mandag er dyrest pr kilo dertil
går det nedover hver dag, på lørdag er tekstilene billigst.

Vi i Hofmann Renotec ser frem til ett positivt, miljøvennelig og økonomisk
samarbeid med lag og foreninger.
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