De meest duurzame producten en dienstverleningen
MEWA behoort tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs
[Mechelen, december 2013]: Op de prijsuitreiking van de Duitse Duurzaamheidsprijs werd
MEWA zopas uitgeroepen tot één van de drie beste ondernemingen in de categorie “Duitslands
meest duurzame producten/dienstverleningen”. De internationaal actieve textieldienstverlener
kwalificeerde zich onder meer door zijn textielmanagementsysteem voor poetsdoeken.
Met haar herbruikbare poetsdoeken maakt MEWA aanzienlijke besparingen mogelijk op vlak
van grondstoffen en afval, luidde de verklaring van de jury. Tegelijk beantwoordt het product
aan de vereisten voor sociale en economische duurzaamheid.
Zo’n 1000 gasten woonden de prijsuitreiking in Düsseldorf bij. De prijs is een initiatief van de
Stichting Duitse Duurzaamheidsprijs in samenwerking met de overheid en behoort tot de meest
gerenommeerde in zijn soort in Europa. Er zijn vijf categorieën voor ondernemingen die
economisch succes linken met sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming. Zo’n 600
bedrijven namen deel.
Duurzaam ondernemen voor een zekere groei
MEWA stelt poetsdoeken ter beschikking voor de reiniging van machines en installaties.
Bijzonder daarbij is het hergebruiksysteem : na gebruik worden de poetsdoeken opgehaald,
milieuvriendelijk gewassen en opnieuw ingezet. Een poetsdoek kan zo tot 50 keer worden
gebruikt. Met een omzet van ruim over een half miljard euro, vestigingen in 13 Europese landen
en meer dan 165.000 klanten in 20 landen behoort MEWA tot de marktleiders in de sector.
Belangrijk zijn MEWA’s milieuvriendelijke productieprocessen, het zorgzaam omspringen met
materialen, grondstoffen en een continue, gezonde groei van de onderneming. Daarbij steunt
MEWA al voor de derde generatie op familiale structuren en de waarden van een onderneming
geleid door de eigenaars. Geen winstdoelstellingen op korte termijn, maar vooruitziende
investeringen geven de doorslag bij strategische beslissingen. Opbrengsten worden opnieuw in
de onderneming geïnvesteerd.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 43 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels voor arbeidsveiligheid.
4.500 medewerkers bedienen meer dan 165.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en
gastronomie. In 2012 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 528 miljoen euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2011 werd MEWA door Verlag
DeutscheStandards tot « wereldmarktleider» uitgeroepen en in 2013 opnieuw als « Merk van de Eeuw »
bekroond.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be

MEWA Textil-Management op film:
Wat MEWA allemaal biedt, toont de met een „red dot award: communication design 2012“ bekroonde
imagofilm „Het textielidee voor mens en milieu“. Deze en vele andere MEWA-films vindt u op
www.youtube.com/user/mewaBE.

MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be

