Moeiteloos het bedrijf schoon houden
SCHOONLOOPMATTEN VAN MEWA: EEN ROBUUSTE HULP, OOK IN DE HERFST
[Amersfoort, oktober 2018]: Schoonloopmatten houden bedrijven schoon, maar uiteraard moeten ze ook
zelf regelmatig gewassen worden. Met de full-service van MEWA is die kopzorg alvast van de baan: de
vuile schoonloopmatten worden opgehaald, gewassen en schoon teruggebracht.

Vocht, modder en vuiligheid besmeuren de vloer in elk bedrijf, vooral in de herfst en ter hoogte van de inen doorgangen, waar medewerkers, leveranciers en bezoekers de meeste sporen achterlaten. Het vuil
wordt via hun schoenen mee naar binnen gebracht, dat is niet te vermijden. Wie de juiste
schoonloopmatten heeft, kan de vloeren in zijn bedrijf makkelijk schoon houden.

Wat is een goede schoonloopmat?


Ze neemt veel vocht op.



Ze verwijdert vuil van schoenzolen.



Ze glijdt niet weg en plooit niet.



Ze heeft de juiste afmetingen.



Ze ziet er goed uit.

Voor zwaar belaste zones biedt MEWA een robuuste borstelmat met dubbel vezelsysteem: de fijne
vezels absorberen het vocht, de grote vezels borstelen het vuil van de schoenzolen. Dankzij de speciale
laag aan de onderkant blijft de mat mooi op de vloer liggen, zonder te gaan schuiven. Daarnaast heeft
MEWA ook een allround voetmat in het assortiment, geschikt voor elk seizoen. Alle matten zijn
verkrijgbaar in klassiek antracietgrijs en in verschillende maten.

Moeite, tijd en kosten sparen
Waar een schoonloopmat ligt, moet minder gedweild worden. Dat spaart niet alleen water en
reinigingsmiddel, maar ook personeel. De full-service van MEWA maakt het nog makkelijker: de
schoonloopmatten worden op regelmatige, afgesproken tijdstippen opgehaald, gewassen en schoon
weer teruggebracht. Een aanbod waarop heel wat ondernemingen ingaan: ondertussen wast MEWA
jaarlijks 2,3 miljoen schoonloopmatten in haar eigen ontwikkelde wasstraten.

Schoonloopmatten in full-service van MEWA: de schoonloopmatten worden op regelmatige, afgesproken
tijdstippen opgehaald, gewassen en schoon teruggebracht
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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/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl

MEWA liken op Facebook: www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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