Een schone werkplek is een veilige werkplek
Poetsdoeken van MEWA zijn onmisbaar bij elke onderhoudsbeurt
[Mechelen, april 2013]: In één van zijn recente campagnes beklemtoont het Europees Agentschap voor
Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OHSA) het: ‘Een gezonde werkplek. Goed voor jou en de
zaak.’ Dat kan MEWA, textieldienstverlener met een ruime keuze veiligheidskleding voor diverse
toepassingen in haar assortiment, alleen maar beamen. Meer zelfs, wanneer in de campagne de link wordt
bevestigd tussen goed onderhoud en een veilige werkplek, zijn we bij één van de stokpaardjes van
MEWA beland.
Herbruikbare poetsdoeken
Regelmatig onderhoud is essentieel om apparaten, machines en de werkomgeving veilig en betrouwbaar
te houden. Onvoldoende of slecht onderhoud kan leiden tot ronduit gevaarlijke situaties.
Onderhoud, dat begint bij schone machines. Vervuiling kan zich ophopen en de goede werking van het
machinepark in het gedrang brengen. Machines die vastlopen, vereisen een menselijke interventie.
Interventies die potentiële risico’s inhouden voor de veiligheid. Uitglijden, nog zo’n reëel gevaar. Denk
bijvoorbeeld maar aan visceuze vloeistoffen die vanop machines op de vloer druipen en zo gladde
plekken doen ontstaan.
Of het nu in de metaalbewerking, de automotive of in drukkerijen is, met de MEWA-poetsdoeken heeft
elke onderhoudsmedewerker het juiste materiaal in handen om machines in topconditie te houden. De
poetsdoeken van MEWA hebben een hoog absorptievermogen en nemen doeltreffend alle soorten
vervuiling op, van drukinkten tot smeervetten, van metaalspaanders tot oliën. En is een poetsdoek
gesatureerd? Dan gooit u hem veilig en wel in de SaCon-container en neemt een schoon exemplaar.
SaCon vol? Uw MEWA-servicechauffeur haalt hem op en levert in één tijd een nieuwe voorraad aan.
Want een schone én veilige werkvloer, dat staat bij MEWA hoog aangeschreven!

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. 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.
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De MEWA-servicechauffeur haalt de SaCon-container met vuile
poetsdoeken op afgesproken tijdstippen op en levert meteen een nieuwe
voorraad poetsdoeken aan.

