Full-servicesysteem werkt ook op locatie
MEWA Toolbox, het kleine broertje van de SaCon®
[Amersfoort, juli 2012]: De MEWA SaCon® stelden we u vorig jaar al voor. De luchtdicht
afsluitbare veiligheidscontainer uit robuuste kunststof, voor veilige opslag en transport van
herbruikbare MEWA poetsdoeken, bestaat ook in een compacte versie. Handig voor onderweg!
Ook de medewerkers van de buitendienst houden het graag schoon. De herbruikbare
poetsdoeken van MEWA zijn interessant om bij de hand te hebben, voor het doeltreffend
reinigen van machines en installaties on site. Maar wat te doen als de doeken vuil zijn en
verzadigd met oliën, vetten, inkten of andere oplosmiddelhoudende stoffen?
Precies daarom ontwikkelde MEWA de Toolbox, de SaCon® variant in compacte uitvoering. Een
lichtgewicht dat in de kofferbak van elke auto past. Perfect dus voor het veilig opslaan en
risicoloos transport van de poetsdoeken die buitendienstmedewerkers hebben gebruikt. Net als
zijn grote broer is ook deze Toolbox luchtdicht afsluitbaar. Wie wenst kan een optionele
scheidingswand voorzien. Zo kunnen schone en vuile doeken in dezelfde box en toch
gescheiden van elkaar worden bewaard. De Toolbox veiligheidscontainer wordt dan wel als
koopartikel in de MEWA catalogus aangeboden, de poetsdoeken die erin zitten maken integraal
deel uit van MEWA Textil-Management. Full-service betekent ook hier ophalen, wassen,
vervangen bij slijtage en netjes op tijd weer aanleveren.
De MEWA Toolbox heeft trouwens nog meer gebruiksmogelijkheden. Heeft u er al aan gedacht
hem in te zetten voor het transport van olie-opvangmatten, of gewoon als handige
gereedschapsbak?

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroepsen 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/
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Handig en veilig transportidee: MEWA Toolbox.

MEWA Toolbox: stapelen en plaats besparen.

