Een propere onderneming
Voor flexibele toepassingen: onderdelenreiniger op wielen
[Mechelen, april 2018]: Een mobiele kwastwastafel is handig: gebruikers kunnen ze steeds naar de plek
rollen waar ze gebruikt moet worden. MEWA biedt twee verschillende modellen op wielen te huur aan.

Alle dagen vallen wel vuile machines en onderdelen te reinigen, de ene keer aan de ene kant van het
bedrijf, de volgende dag op een andere plek in de productiehal. Dan is het handig dat de met olie besmeurde, zware stukken niet het hele bedrijf door moeten worden gedragen, maar dat de onderdelenreiniger makkelijk ter plaatse gerold kan worden. MEWA biedt de onderdelenreiniger Bio-Circle aan in twee
groottes, een mini- en een maxi-model. De kleine kwastwastafel is bijzonder wendbaar en heeft een
draagkracht van 90 kg, het grotere model is met een draagkracht van 220 kg extra robuust en performant. Beide uitvoeringen zijn uitgerust met wielen.

De MEWA Bio-Circle kwastwastafel reinigt op basis van natuurlijke micro-organismen, is daardoor milieuen huidvriendelijk, maar tegelijk bijzonder doeltreffend. De bediening is gemakkelijk en veilig: met de
kwastdouche worden kleine machines, gereedschappen en onderdelen zacht en grondig gereinigd. In
tegenstelling tot traditionele koudreinigers, wordt hier gewerkt met een warme reinigingsvloeistof met een
heerlijk appelaroma. MEWA stelt de onderdelenreiniger bij de klant in bedrijf en voert tevens het professionele onderhoud van het apparaat uit. Tot de service behoort het regelmatig aanvullen van de reinigingsvloeistof en het op afgesproken tijdstippen vervangen van de filter. Zo is de Bio-Circle onderdelenreiniger
altijd klaar voor gebruik.

De bediening van de Bio-Circle onderdelenreiniger is gemakkelijk en veilig. Met de kwastdouche worden
kleine machines, gereedschappen en onderdelen zacht en grondig gereinigd.

Flexibel in ieder opzicht: MEWA biedt onderdelenreinigers op wielen aan, inclusief onderhoudsservice.
(Foto’s: MEWA)

MEWA Textil-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 Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80
MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be
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