Het textielidee voor mens en milieu
Een nieuw MEWA filmpje op Youtube
[Amersfoort, juni 2012]:Meer dan 100 jaar geleden kreeg Herman Gebauer een idee. Vandaag staat dat
idee nog steeds als een huis. Meer zelfs, het full-service systeem voor bedrijfstextiel groeide uit tot het
huidige MEWA Textil-Management. Op Youtube wordt het succesverhaal nu uit de doeken gedaan in
een hedendaags filmpje.
Innovatie is traditie
MEWA is een competente partner op het vlak van bedrijfstextiel. Het hele assortiment, van
poetsdoeken tot bedrijfs- en veiligheidskleding, wordt aangeboden in een systeem voor hergebruik.
Dat is goed nieuws, voor het milieu én voor de klant.
In vergelijking met het gebruik van traditionele wegwerpmaterialen zorgt de MEWA textielkringloop
immers voor een minimalisering van de hoeveelheid afval. De klant hoeft zich bovendien niet langer
te bekommeren om bijbestellingen of de organisatie van het onderhoud van de werkkleding in zijn
bedrijf.
Het wasprocédé bij MEWA zelf wordt trouwens ook georganiseerd in functie van een minimale
belasting van het milieu en altijd met een uiterst beperkt verbruik van grondstoffen. Zo worden de
afvalstoffen uit het vervuilde textiel (oliën, vetten) gerecupereerd en mee ingezet voor de verwarming
van de gebouwen.
Bekijk het filmpje ‚MEWA – Het textielidee voor mens en milieu‘ op Youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=VRQbeoy5t80) en ontdek hoe MEWA haar producten, services en
milieutechnieken verder blijft ontwikkelen. Want bij MEWA is innovatie traditie.

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels voor
arbeidsveiligheid. 4.300 medewerkers bedienen meer dan 160.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2011 realiseerde de MEWA Groep een omzet van
489 miljoen euro. MEWA werd in 1908 opgericht en is vandaag toonaangevend in het
segment textielbeheer (Textil-Management). In 2011 verkoos een jury onder leiding van de
Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot de groep van Duitse
wereldmarktleiders.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
Actuele informatie over het uitkiezen van de juiste veiligheidskleding in de MEWA PSA-Special:
www.mewa.de/psa-experten/passend-schutz-finden/

Foto‘s: MEWA (Vrij van gebruik – verzoek tot bronvermelding)

