
 

Persbericht 

 

Textielsharing in plaats van plastic:  

wasbare beschermhoezen voor auto's zijn milieuvriendelijk en hygiënisch  

 

Bij onderhouds- of herstellingswerkzaamheden wordt met beschermhoezen of -matten vermeden dat 

de stoelen, het stuur of de vloer van een auto onopzettelijk bevuild worden. Ook leasingbedrijven of 

leverdiensten gebruiken dergelijk beschermingsmateriaal om het interieur van wagens schoon te hou-

den. Milieuvriendelijker dan de gebruikelijke wegwerphoezen van plastic zijn herbruikbare oplossin-

gen uit textiel. 

 

Mechelen, juni 2021: Textieldienstverlener MEWA mag zich al enige tijd verheugen in een duidelijke 

toename van de vraag naar zijn Toptex beschermmateriaal voor het interieur van auto's. Tot de 

nieuwe klanten behoren naast autobedrijven ook almaar meer diensten voor patiëntenvervoer en 

logistieke diensten. Zij willen in de eerste plaats de oppervlakken van de zitplaatsen beschermen te-

gen bevuiling en tegen voortijdige slijtage door veelvuldig in- en uitstappen. MEWA heeft daarvoor 

beschermingsmateriaal uit onverslijtbaar textiel. Silvia Mertens, hoofd productmanagement distribu-

tie bij MEWA: "Omdat vanaf 2022 de onbeperkte statiegeldplicht van kracht wordt voor eenmalige 

verpakkingen, zijn veel ondernemingen nu al op zoek naar een milieuvriendelijkere en duurzamere 

oplossing dan plastic hoezen." 

 

Geen wegwerp maar hergebruik  

Beschermingsmateriaal voor stuurwielen, autostoelen en -vloeren zit in het textielsharingaanbod van 

MEWA. Gebruikt materiaal wordt bij de klant opgehaald, milieuvriendelijk gewassen en daarna weer 

in omloop gebracht om opnieuw te verhuren. Versleten hoezen worden hersteld. Het sharingmodel 

is op twee manieren milieuvriendelijk. Enerzijds hoeven dankzij hergebruik niet zo veel grondstoffen 

te worden gebruikt om nieuw materiaal te produceren. Anderzijds werkt het professioneel bundelen 

van logistieke taken tijd- en kostenbesparend. En niet in de laatste plaats neemt het gebruik van mili-

eubelastende plastics af. "Bovendien", aldus nog Silvia Mertens, "zijn hoezen en ander beschermings-

materiaal uit textiel een stuk aangenamer in gebruik dan plastic wegwerphoezen."  

 



 

   

          

Herbruikbaar textiel in plaats van plastic wegwerpmateriaal: beschermingsmateriaal voor stuurwielen, 

autostoelen en -vloeren zit in het textielsharingaanbod van MEWA. (Foto’s: MEWA) 

 

 

  



 

MEWA textielmanagement  

MEWA biedt sinds 1908 een totaaloplossing aan voor bedrijfskleding en geldt hiermee als pionier in textielsha-

ring. Vandaag levert MEWA vanuit 45 vestigingen aan bedrijven over heel Europa beroeps- en beschermende 

kleding, poetsdoeken, olieopvangmatten en voetmatten - inclusief onderhoud, reparatie, opslag en logistiek. 

Daarnaast kunnen werkveiligheidsartikelen worden besteld. 5.700 medewerkers staan klaar voor meer dan 

190.000 klanten uit de industrie, handel, ambachtelijke sector en gastronomie. In 2019 realiseerde MEWA een 

omzet van 734 miljoen euro en mag zich hiermee marktleider noemen in de textielmanagementsector. Voor zijn 

engagement op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen en voor zijn branding en innovatie-

kracht ontving het bedrijf diverse onderscheidingen.  

 

Meer informatie over MEWA Textil-Management 

MEWA Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80 

Contact pers: 

VPR Consult, Heidi Smitt, 

Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: heidi.smitt@vprconsult.be  

 

             

 

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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