Topkwaliteit van weefsel tot service
MEWAMEWA-poetsdoeken in rood, groen of blauw
[Amersfoort, november 2012]: Druk, druk, druk! Zeg nu zelf, als ondernemer hebt u wel wat
beters te doen dan er dagelijks op toe te zien of uw medewerkers wel genoeg poetsdoeken bij
de hand hebben! En toch … machines en installaties die niet optimaal gereinigd worden, zijn al
snel een smet op de kwaliteit van uw werk. Geen nood! Het poetsdoeksysteem van
textieldienstverlener MEWA verlost u van alle rompslomp én uw machinepark verkeert in
topconditie!
Vier weefsels, drie kleuren
Achter elke poetsdoek van MEWA schuilt een intelligent concept. Competent advies, dat is de
eerste stap. Zo krijgt u altijd de beste poetsdoeken voor uw branche.
Het MEWA-assortiment telt vier types poetsdoeken: de robuuste allrounder MEWATEX®, de
universele voor kwetsbare oppervlakken MEWATEX® PLUS, de fijne met turbozuigkracht
MEWATEX® ULTRA en de absoluut pluisvrije in microvezel MEWA PROTEX®.
Daar blijft het niet bij. Alle MEWA-poetsdoeken hebben een kleurcodering. Groen voor gebruik
in grafische bedrijven, rood voor garages en automotive en blauw voor de metaalverwerkende
industrie. Dat verschil heeft niks te maken met de kwaliteit; alle poetsdoeken zijn immers sterk,
uitermate absorberend en vormvast. Dankzij de ingeweven kleur kunnen vervuilde poetsdoeken
veilig uitgesorteerd en gescheiden gewassen worden. Denk daarbij maar aan doeken uit
drukkerijen, verzadigd met inkten en oplosmiddelen, of doeken vol splinters gebruikt in de
metaalbewerking.
Kleur met systeem
Welk weefsel, welke kleur voor uw bedrijf ook van toepassing is, MEWA bekommert zich over
het ophalen van de vuile doeken, het professioneel wassen en het tijdig opnieuw aanleveren
van schone exemplaren. Het transport en de opslag in uw bedrijf gebeurt met de MEWA
SaCon® Safety Container. En ook de milieuvriendelijke verwerking van alle afval uit de doeken
is bij MEWA in vertrouwde handen.

MEWA TextilTextil-Management
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
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Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl

Volg MEWA ook op Twitter: @MEWA_NL
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