Eén partner, drie oplossingen
MEWATEX, MULTITEX EN BIO-CIRCLE VAN MEWA, EEN STERK TEAM
[Mechelen, maart 2019]: In de productiehal of de werkplaats krijgen werknemers dagelijks te maken met
allerlei vuil. Druppende vloeistoffen, lekkende oliën, kleine metaaldeeltjes, dunne splinters, vetresten of
doodgewoon stof … MEWA Textil-Management beschikt over de juiste oplossing om gangen, installaties
en machineonderdelen snel en doeltreffend te reinigen. Extra troef: ook het milieu blijft schoon, want bij
MEWA huurt men poetsdoeken, olie-opvangmatten en onderdelenreinigers, volledige service inbegrepen.
MEWATEX – poetsdoek van textiel voor meermalig gebruik
De resten die overblijven na de vervaardiging van producten, moeten optimaal verwijderd worden. De
poetsdoeken van MEWATEX leveren hier waardevolle diensten. Zij houden gereedschap, machines en
productie-installaties schoon. De poetsdoeken zijn gemaakt van katoenweefsel en reinigen op een uiterst
betrouwbare manier. Ze hebben een zeer sterk opnamevermogen en kunnen bliksemsnel een veelvoud
van hun volume opnemen.
MULTITEX – tot de laatste druppel
De olie-opvangmat MULTITEX is geschikt voor alle sectoren waar dagelijks of bijna dagelijks gewerkt
wordt met vloeistoffen zoals olie, emulsies, logen, oplosmiddelen en vetten. Ze neemt alle vloeistoffen op
en beschermt machines, werkplekken en vloeren tegen vervuiling. Het speciale vlies kan zo'n drie liter
vloeistof absorberen. De vloeistof wordt op een veilige en schone manier in de binnenste kern van de mat
opgeslagen. De mat is beschikbaar in het praktische formaat 60 x 90 cm; voor een grotere oppervlakte
kunnen meerdere matten naast elkaar gelegd worden.
BIO-CIRCLE – biologische onderdelenreiniging
Het reinigen van werkstukken en het ontvetten van machineonderdelen behoren tot de dagelijkse taken in
werkplaatsen, productie- en onderhoudsinstallaties. Dit kan op een eenvoudige, schone manier wanneer
men een onderdelenreiniger bij de hand heeft. MEWA Bio-Circle is een veilig en milieuvriendelijk
alternatief voor de gebruikelijke kwastwastafels en zorgt voor een comfortabele en veilige reiniging van
vuile onderdelen. De dienstverlening van MEWA omvat de professionele service voor de
onderdelenreiniger: regelmatig bijvullen van de biologische reinigingsvloeistof, filterwissel en vervanging
van versleten onderdelen.

MEWATEX-poetsdoeken houden gereedschap, machines en productie-installaties schoon.

De olie-opvangmat Multitex is geschikt voor alle sectoren waar vuile vloeistoffen gebruikt worden.

De MEWA Bio-Circle zorgt voor een comfortabele en veilige reiniging van vuile onderdelen.
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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 besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor
werkveiligheid. 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 Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80

MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
www.twitter.com/mewa_be

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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