Zo blijft het vuil buiten
Robuuste borstelmatten tegen modder en vuil
[Amersfoort, februari 2018]: De winter brengt regen, modder en sneeuw. Om te voorkomen dat al deze
vuiligheid wordt verspreid over het hele bedrijf, biedt MEWA robuuste borstelmatten – ideaal om in deze
natte periode je voeten te vegen.

Aankomen op het werk, even naar buiten tijdens de middagpauze, over de parking iets uit de auto halen
en weer de fabriek in. Medewerkers, klanten en leveranciers lopen binnen en buiten en laten daarbij
nogal eens vuile voetsporen na. Vooral in de winter, wanneer de schoenzolen vaak modder, sneeuw en
strooizout mee naar binnen brengen, is het belangrijk in- en doorgangen te beschermen.

Borstelmatten
De borstelmat van MEWA doet precies dat. Het dubbele vezelsysteem functioneert doeltreffend: de fijne
vezels absorberen het vocht, terwijl de grote borstels alle vuil van de schoenzolen wegnemen.
Resultaat: het vuil blijft achter in de mat, de schoenen zijn helemaal schoon, net als de vloer in het bedrijf.
Dankzij een speciale laag aan de onderzijde blijven de matten slipbestendig op de vloer liggen.
Geen risico op uitglijden dus én veiliger aan het werk.

Allround voetmatten
Naast de robuuste borstelmat biedt MEWA een allround voetmat, ideaal om te gebruiken in ieder
seizoen. Deze is geschikt voor elke ingangszone, maar ook voor toepassing aan de receptiebalie, in
showrooms en verkoopruimtes, kantoren, vergaderzalen, aan trappen en liften. De voetmatten
beschermen niet alleen de vloer, ze zorgen bovendien voor een verzorgde indruk.

MEWA biedt de borstel- en allround voetmatten aan in de vertrouwde full-service. Dat is wel zo makkelijk:
binnen vooraf geplande termijnen haalt de MEWA chauffeur de vuile matten op en levert tegelijk schone
exemplaren aan. Het resultaat is een schoon bedrijf, het hele jaar door en bij welke
weersomstandigheden dan ook.

Allround voetmatten en borstelmatten zijn te huur bij MEWA, inclusief ophalen, wassen en leveren.
Resultaat: een schoon bedrijf, het hele jaar door. (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 artikels 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
MEWA Movie Channel: www.mewa-service.nl/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl
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