Van bandencentrale tot schadehersteller:
MEWA-poetsdoeken zijn een oplossing voor iedere autoprofessional
[Amersfoort, augustus 2012]: Garages, schadeherstelbedrijven, bandencentrales, autolakkerijen …
stuk voor stuk ondernemingen waar dagelijks professionals aan het werk zijn. Professionals die
optimaal uitgerust zijn om een topservice af te leveren. Kwaliteit staat of valt immers met vakkennis,
ervaring en … het beschikbare gereedschap. Wie kwaliteitswerk wil bieden, denkt het best enkele
stappen vooruit en neemt contact op met MEWA. Want de herbruikbare poetsdoeken van de
textieldienstverlener zijn een essentieel onderdeel van elke professionele garage-uitrusting.
Een schone werkplaats
Smeermiddelen, oliën, brandstof en stof. Het hoort erbij in de automotive. Zit het werk er op? Dan wil
de echte autoprofessional zijn klant niet alleen zijn auto, vrachtwagen of motorfiets in topconditie
teruggeven. Hij wil uiteraard ook dat de werkplaats er weer piekfijn bij ligt, klaar voor de volgende
klus. Met de MEWA-poetsdoeken heeft hij daarvoor alvast een doeltreffend middel in handen. De
poetsdoeken zijn sterk. Meedogenloos voor hardnekkige vlekken, maar zacht voor delicate
oppervlakken. Uitermate absorberend en gebruiksvriendelijk. De poetsdoeken zijn veilig. Wanneer ze
verzadigd zijn, gaan ze in de luchtdichte SaCon-veiligheidscontainer in afwachting van hun transport,
zonder gevaar voor omgeving en milieu. De poetsdoeken zijn herbruikbaar. Ze maken deel uit van
een full-servicesysteem. MEWA haalt de vuile doeken op, wast ze, voert een strenge kwaliteitscontrole
uit en levert een schone voorraad aan.
Bent u een echte autoprofessional? Gaat u morgen weer de spuitcabine in? Duikt u de smeerkuil in? Of
bent u enkele uren zoet onder de hefbrug? Een goede raad: controleer uw voorraad MEWApoetsdoeken!

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
Volg MEWA ook op Twitter: @MEWA_NL

Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be

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

MEWA-poetsdoeken zijn sterk: ze absorberen oliën, vetten en oplosmiddelen in enkele seconden,
zonder druipen of scheuren.

