Kwaliteitscontrole bij MEWA
Zeg nooit zomaar poetslap tegen een MEWA-poetsdoek

[Amersfoort, januari 2013]: Bij MEWA wordt kwaliteit niet aan het toeval overgelaten. Want
succes - bij MEWA en bij haar klanten - staat of valt met de mate waarin kwaliteit primeert. Dat
is voor poetsdoeken niet anders, van de productontwikkeling tot en met de klantenservice.
Poetsdoeken, duizenden poetsdoeken!
Nederlandse ondernemingen doen massaal beroep op de herbruikbare poetsdoeken van MEWA.
Metaalverwerkende bedrijven, drukkerijen en autowerkplaatsen: allemaal hebben ze
uiteenlopende activiteiten en werken ze met andere grondstoffen. Eén ding hebben ze echter
gemeen: hun machines moeten in topconditie zijn! En dus worden dagelijks duizenden
poetsdoeken ingezet om metaalspaanders, inkten, oliën en vetten te lijf te gaan. Geen sinecure,
want vaak kunnen de vervuilingen bijzonder hardnekkig zijn. Op zo’n momenten is het maar wat
goed dat je als bedrijf een beroep kan doen op de kwaliteit van de MEWA-poetsdoeken. Doeken
die tegen een stootje kunnen!
Drievoudige kwaliteitscontrole
Na de was- en droogcyclus worden de herbruikbare poetsdoeken aan een kwaliteitscontrole
onderworpen die bestaat uit meerdere stappen. Voor een computergestuurde controle lopen de
poetsdoeken via een transportband langs speciale metaaldetectoren en elektronische weegschalen.
Alleen zo is MEWA 100% zeker dat geen metaalresten in de gewassen doeken zijn achtergebleven
en dat de doeken door veelvuldig gebruik te licht zijn geworden om nog doeltreffend drukinkten
en smeeroliën te kunnen absorberen. De geschoolde MEWA-medewerkers hebben arendsogen,
elke poetsdoek wordt door hen nog eens aan een strenge visuele controle onderworpen.
Beschadigde doeken worden resoluut uitgesorteerd; de klant krijgt er een smetteloos exemplaar
voor in de plaats.

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 (TextilManagement). In 2011 verkoos een jury onder leiding van de Berlijnse
economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot de groep van Duitse
wereldmarktleiders. In 2013 werd MEWA door Verlag Deutsche Standards opnieuw
als « Merk van de Eeuw » bekroond en in het handboek « Merken van de Eeuw –
lichtbakens in de zee van merken » opgenomen.

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

www.youtube.com/user/mewaNL
www.twitter.com/mewa_nl
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Na het wassen en drogen doorlopen de poetsdoeken een computergestuurde kwaliteitscontrole.

Bij de visuele controle worden poetsdoeken die niet aan de MEWA-kwaliteitsnormen voldoen,
uitgesorteerd.

