Meer hygiëne, kwaliteit en milieubewustzijn
Een kijkje in de poetsdoekwereld van MEWA
[Mechelen, mei 2013]: Wat denkt u van een uitstap door de wereld van MEWA? Meer bepaald die van
haar dienstverleningssysteem voor poetsdoeken? Ga dan naar MEWA Textil-Management of MEWABE
op YouTube en selecteer het filmpje ‘Een kijkje in de MEWA poetsdoekwereld’. U zal merken, er komt
heel wat kijken bij innovatief textielbeheer!
Innovatieve technologieën
Al sedert 1908 verzorgt MEWA poetsdoeken voor verschillende industriële sectoren, in een fullservicesysteem. Een rechttoe rechtaan activiteit, zo op het eerste gezicht. Maar … lang niet iedereen
beseft met welke innovatieve technologieën MEWA zorgt voor gewaarborgde kwaliteit en een
minimale belasting van het milieu.
Het filmpje - niet alleen te zien op YouTube, maar ook op de eigen MEWA-website www.mewa.be schetst een typische werkdag bij MEWA. We volgen één van de vrachtwagens die, beladen met
verontreinigde poetsdoeken, onderweg is naar het dichtstbijzijnde, uiterst moderne servicebedrijf. De
gebruikte poetsdoeken gelden bij het transport niet als gewoon afval, maar als gevaarlijke stof (ADR).
Geen nood! MEWA neemt hier alle wettelijke plichten op zich. Daarom zitten de poetsdoeken veilig in
de SaCon, containers voorzien van een unieke barcode om precies uitsorteren mogelijk te maken.
Iedere lading in de wasinstallaties krijgt een individueel programma met aangepaste hoeveelheid
wasmiddel toegewezen. Meerdere, achter elkaar geschakelde kamers maken het procédé dubbel zo
snel. Een mooi voorbeeld van efficiëntie door technologie. Na het drogen ondergaan de doeken een
meervoudige kwaliteitscontrole: visueel, testen op resten én op slijtage. De uitgesorteerde
exemplaren worden vervangen door nieuwe. De schone was gaat, in de juiste SaCon, retour naar de
klant.
MEWA zet zich dagelijks in voor het milieu, met innovatieve technologieën en procédés voor
warmteterugwinning, thermisch gebruik van reststoffen, afvalwaterzuivering en een cascadesysteem
voor spaarzaam gebruik van schoon water. Daar kan u als bedrijf in de automotive, de grafische
industrie en de metaalbewerking alleen maar blij om zijn!
Benieuwd naar nog meer filmpjes? Snel naar YouTube!

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. 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 Servibel NV , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
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Poetsdoeken van MEWA zijn verkrijgbaar in een fullservicesysteem. Dat betekent onder meer de eerste
levering volgens behoefte, evenals stipt ophalen en
opnieuw aanleveren in de SaConveiligheidscontainer.

