MEWA onderdelenreiniger in full-service
SCHONE LUCHT INADEMEN IN PLAATS VAN MASKER TE DRAGEN

[Amersfoort, april 2017]: Kleine onderdelen makkelijk reinigen en tegelijkertijd kosten én gezondheid
sparen – deze drie argumenten spelen in het voordeel van de MEWA Bio-Circle kwastwastafel. Dankzij
het gebruik van een biologische reinigingsvloeistof met appelaroma hoeven gebruikers bij het werk geen
veiligheidsbril of masker te dragen.

Traditionele koudreinigingsapparaten gebruiken sterke oplosmiddelen en geven chemische dampen vrij,
die slecht ruiken en die de gezondheid van medewerkers in gevaar kunnen brengen. Deze apparaten
mogen alleen gebruikt worden wanneer men een veiligheidsmasker draagt. MEWA heeft een
gezondheids- en milieusparend alternatief: de MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger. De kwastwastafel
werkt met een reinigingsvloeistof met micro-organismen die vetten en oliën biologisch afbreken. In plaats
van een sterke chemische lucht te verspreiden, geurt de MEWA Bio-Circle reinigingsvloeistof aangenaam
fris naar appels.

Duidelijke daling van de kosten
Ook de service van MEWA is aangenaam en makkelijk: onderhoudstaken zoals filterwissels, het
aanvullen van vloeistoffen of het vervangen van versleten onderdelen zijn inclusief. Dat zijn moeite en
kosten gespaard.

De kwastwastafel in full-service is - net als het systeem voor herbruikbare poetsdoeken en het
verhuursysteem van werkkleding - een aanbod van MEWA om bedrijven te ondersteunen bij duurzaam
ondernemen. “We ontwikkelen meerwegoplossingen en services die onze klanten ontlasten en daarbij
ook het milieu en de gezondheid beschermen,” aldus Philipp Mell, directeur van MEWA Textiel-Service
BV. Hij gaat verder: “Een onderdelenreiniger huren brengt heel wat verlichting. Het apparaat is altijd
gebruiksklaar, zonder dat de klant er zelf voor moet zorgen. MEWA zorgt voor de aansluiting, vult
regelmatig de reinigingsvloeistof aan, vervangt de filter en slijtageonderdelen - vanzelfsprekend
kostenloos - en verhelpt technische storingen binnen 24 uur – alles inclusief.”

Lees meer over de MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger:
https://www.mewa-service.nl/producten/onderdelenreiniger/bio-circle-kwastwastafels/

Kleine onderdelen makkelijk reinigen en in één tijd kosten én de gezondheid sparen – drie voordelen van
de MEWA Bio-Circle kwastwastafel. ( Foto: MEWA)

Onderdelen worden gereinigd met behulp van een biologische reinigingsvloeistof (Foto: MEWA)

MEWA Textiel-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikelen voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen 180.900 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2016 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 638 miljoen
euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
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