Volg de gids!
Rondleiding in een MEWA-bedrijf voor bedrijfskleding
[Mechelen, december 2013]: Het principe van het full-servicesysteem bij MEWA is genoegzaam
bekend. Ophalen bij de klant, professioneel wassen, herstellen of vervangen waar nodig en
weer aanleveren. Textielmanagement ten voeten uit! We nemen een kijkje achter de schermen
van een MEWA-vestiging voor bedrijfskleding. Komt u mee?
In topvorm!
Dagelijks arriveren de MEWA-vrachtwagens bij één van onze servicebedrijven met bergen
wasgoed aan boord. Honderden wasgoedzakken vol vuile beroepskleding van talloze dragers
uit diverse sectoren. Die kleding vertoont vaak in meer of mindere mate tekenen van slijtage of
verschillende soorten vlekken. Logisch dus dat het onderhoudstraject en de logistieke
organisatie helemaal op punt moeten staan. Het stokpaardje van MEWA: kledingstukken komen
in topvorm en op tijd opnieuw terecht bij de juiste medewerker!
Elk kledingstuk wordt bij ontvangst meteen geregistreerd via de unieke barcode. In de zakken
van de werkkleding ontdekken we de meest onverwachte dingen, van pennen over
liefdesbrieven tot trouwringen! De kleding wordt via een barcode naar kleur, weefsel en
vervuilingsgraad gesorteerd. Vervolgens gaat het via luchtkanalen tot in speciale waszakken en
naar de computergestuurde wasstraten. Gewassen? Aan de kapstok dan en hop!
Barcodegestuurd naar de volgende stap: drogen en strijken met stoom. Tijd voor de
kwaliteitscontrole. Geen beschadiging of restvlek ontsnapt aan het geoefende oog van onze
medewerkers, iedere onvolkomenheid wordt elektronisch gedocumenteerd. De naaisters krijgen
een duidelijk gedefinieerde werkinstructie zodat zij geen tweede keer op zoek moeten naar de
beschadiging. Is een kledingstuk, na vaak veelvuldig dragen, niet meer te herstellen? Dan
vervangt MEWA het door een nieuw exemplaar. Daarna treedt de moderne sorteerinstallatie in
werking. Per klant, plaats van levering en voor elke medewerker zijn pakket … check!
Thuis in Europa
In België telt MEWA twee vestigingen ; uw bedrijfskleding wordt er onberispelijk gewassen in
Binche (Henegouwen). Hetzelfde gebeurt in de vele servicebedrijven in thuisbasis Duitsland.
Van Zwitserland tot Spanje, van Frankrijk tot Hongarije … het zijn maar enkele van de 13

Europese landen waar MEWA aanwezig is. Niet alleen voor het full-service verzorgen van
beroepskleding, maar ook voor het professionele textielmanagement van onze herbruikbare
poetsdoeken. Hoe dat laatste precies in zijn werk gaat, is stof voor alweer een volgend verhaal !
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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
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De gewassen beroepskleding wordt op kapstokken gehangen

MEWA strijkt de kleding met stoom

De werkkleding komt aan bij de kwaliteitscontrole

