Service tot in je eigen vak
MEWA brengt orde met systeem
[Amersfoort, december 2018]: Zit je werkbroek onder de vetvlekken? Is het tijd om je overall in de
wasmand te gooien? Niemand gaat graag aan de slag in vuile werkkleding, maar je kleding mee naar
huis nemen om ze daar in de machine te stoppen, is geen goed idee. Noch voor de duurzaamheid van de
machine, noch voor de werkoutfit zelf. Die wordt namelijk nooit zo hygiënisch onberispelijk schoon als na
een wasbeurt in één van de industriële wasserijen van MEWA. Extra goed nieuws: wie zijn werkkleding
huurt bij MEWA, kan kiezen voor de combinatie met de handige kastservice.

Nooit zonder schone werkkleding
Dankzij het textielmanagementsysteem komt geen enkele medewerker ooit zonder schone werkkleding te
zitten. Elke medewerker in het bedrijf heeft een aantal uitrustingen. Op afgesproken tijdstippen haalt de
servicechauffeur de vervuilde kledingstukken op en brengt tegelijkertijd de schoon gewassen exemplaren
terug. Maar waarheen met het vuile wasgoed in afwachting van zijn komst? En waar bewaren
medewerkers hun persoonlijke voorraad schone outfits?
De kastservice is dan een handige oplossing. MEWA levert kasten die, in functie van de grootte van het
bedrijf en van het aantal medewerkers, modulair samengesteld en uitgebreid kunnen worden. Elke
medewerker heeft zijn eigen vak, afsluitbaar en voorzien van naam of ID-nummer, waarin de werkkleding
wordt bewaard. Geen zorgen! De servicechauffeur van MEWA levert de gewassen outfits volgens
afspraak, stipt en tot in het juiste vak.

Veilig gescheiden
Terwijl de schone werkkleding in afwachting van gebruik klaarligt in ieders persoonlijk vak, worden de
vervuilde outfits na het dragen apart verzameld in een speciaal daarvoor geïntegreerd vak. Een garantie
op de grootst mogelijke hygiëne en een veilige scheiding - ook bij opslag en transport - tussen schone
en vuile outfits, essentieel bijvoorbeeld voor werkkleding die gedragen wordt in de voedingsindustrie. Die
scheiding geldt trouwens ook voor werk- en veiligheidskleding die mogelijk gecontamineerd is met
gevaarlijke stoffen, zoals in de chemische branche.

Een handige én veilige aanvulling op de textielservice van MEWA: modulaire kastcombinatie voor het
gescheiden bewaren van schone en vuile werkkleding
(Foto’s: MEWA)

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en schoonloopmatten, evenals wastafels voor
onderdelenreiniging in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels besteld worden in de MEWA
merkencatalogus voor arbeidsveiligheid. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000
klanten uit de industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2017 realiseerde de MEWA Groep een
omzet van 672 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/
www.twitter.com/mewa_nl
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