Een unicum op de Belgische markt
MEWA biedt borstelmatten aan in een full-servicesysteem
[Mechelen, november 2012]: Textielmanagement ten voeten uit! Dat is het full-servicesysteem
voor voetmatten bij textieldienstverlener MEWA. Tot dit gamma behoren ook borstelmatten, een
variant bijzonder geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. In België is MEWA de
enige speler die deze borstelmatten aanbiedt binnen een full-servicesysteem.
U kent het langzamerhand wel, het systeem voor textielmanagement bij MEWA dat
herbruikbare poetsdoeken, maar ook beroeps- en veiligheidskleding omvat. Maar wist u dat
diezelfde professionele dienstverlening ook geldt voor voet- en borstelmatten?
Voeten vegen!
Borstelmatten, zeker bij frequent gebruik, blijven enkel in goede staat wanneer ze perfect
onderhouden worden. Dat is nu net waarin MEWA uitblinkt! Is een mat vuil, wordt een proper
exemplaar in de plaats gelegd. De vuile matten worden, in overleg met de klant, op vaste
tijdstippen door MEWA opgehaald, milieuvriendelijk gewassen en opnieuw aangeleverd.
Beantwoordt een borstelmat na de kwaliteitscontrole niet meer aan de hoge vereisten van
MEWA, dan krijgt de klant een nieuw exemplaar. Zonder discussie!
De MEWA-borstelmatten kunnen tegen een stootje. Ze houden ook stand bij extreme belasting
en zijn uitermate geschikt voor de opname van zware vervuiling – ideaal in de overgangszone
van fabriek naar kantoren of in productiehallen. De speciale samenstelling uit grote
borstelvezels en fijnere vezels zorgt voor een doeltreffende opname van resp. vuil en vocht. Wie
erover loopt, heeft gegarandeerd een voetje voor!

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 Servibel NV , www.mewa.be
Volg MEWA ook op Twitter: @MEWA_BE
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Veel mensen staan erop: MEWA-matten zijn mooi om te zien én kunnen tegen een stootje!

