Aandacht voor kwaliteit en veiligheid
POETSDOEKEN VAN MEWA MAKEN MILIEUVRIENDELIJK SCHOON
[Amersfoort, januari 2019]: Van garagegarage tot drukkerij … met de herbruikbare poetsdoeken van
MEWA wordt er duurzaam gewerkt. Geen wegwerpcultuur hier, maar ondernemen met oog voor de
bescherming van het milieu, veiligheid én kwaliteit.
Van de garage …
In de garage worden de poetsdoeken dagelijks voor gevarieerde klussen gebruikt. Het schoonvegen van
de peilstok wanneer tijdens een onderhoudsbeurt het olieniveau wordt gecontroleerd is daar een
voorbeeld van. Of nog, het wegnemen van smeervet op en om het motorblok. Mechaniekers op de
werkvloer die er hun handen mee schoonvegen. Geen punt voor de robuuste MEWATEX; de poetsdoek
die uitmunt in absorptiekracht en scheurbestendigheid. Voor het delicate werk, zoals het oppoetsen van
de carrosserie, wordt best overgeschakeld op de zachte, fijngeweven MEWATEX Ultra.
Zoals Steven Vandensande, Aftersales Manager bij BMW Van Avondt (Herent, België) bevestigt: “Iedere
automechanieker bij ons in de werkplaats heeft een poetsdoek in zijn broekzak zitten. Lekker snel bij de
hand. En is de ene poetsdoek verzadigd, dan ligt er alweer een nieuwe klaar om gebruikt te worden. In
totaal hebben we vele honderden exemplaren in omloop. Geen overbodige luxe: wie een auto in perfecte
staat terug aan de klant wil overdragen, moet netjes kunnen werken.”
… tot de drukkerij
De beste afdrukkwaliteit afleveren is een essentieel gegeven in elke zichzelf respecterende drukkerij. Een
grondig onderhoud van de offset drukpersen en de machines voor de afterpress ligt mee aan de basis
om indrukwekkend, smetteloos drukwerk te kunnen afleveren. Ook voor deze taken is de MEWATEX met groene band, de kleur die alle MEWA-poetsdoeken voor de grafische sector onderscheidt - de
aangewezen keuze. Felgekleurde drukinkten, kleverige UV-lakken … ze worden doeltreffend
opgenomen.
Dit bevestigt ook Herbert Hajek, manager bij Drukkerij agensketterl (Mauerbach, Oostenrijk): “Onze
medewerkers loven de absorptiekracht van de herbruikbare MEWATEX poetsdoeken en geven ze 100%
de voorkeur boven wegwerpalternatieven in papier. Een belangrijke bijdrage aan de inkrimping van de
afvalberg.”

Veilige full-service

Of het nu in de drukkerij of in de garage is, wanneer een poetsdoek vuil is, gaat hij in één van de MEWA
SaCon containers die in de werkplaats staan. In deze containers op wielen - een eigen ontwikkeling van
MEWA - worden de poetsdoeken veilig opgeborgen.

Volgens afgesproken frequenties komt de servicechauffeur langs, pikt de SaCon met vuile poetsdoeken
op en vervangt deze door een container met schone exemplaren. De vuile poetsdoeken worden
gewassen en gedroogd. Na kwaliteitscontrole, waarbij versleten doeken worden uitgesorteerd en
vervangen door nieuwe, worden ze bij een volgende bezoek weer afgeleverd bij de gebruiker.

Poetsdoeken van MEWA zoals de MEWATEX Ultra en Protex worden ook ingezet bij delicate werkjes,
zoals het oppoetsen van autokoetswerk. In de SaCon veiligheidscontainer zijn schone exemplaren altijd
klaar voor gebruik.

In drukkerijen zijn de herbruikbare poetsdoeken van MEWA niet weg te denken als hulpmiddel bij de
realisatie van kwaliteitsdrukwerk. Eens een poetsdoek verzadigd met inkten wordt hij luchtdicht
opgeborgen in de SaCon veiligheidscontainer.
(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

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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