Allesreinigers!
MEWA heeft de juiste reinigingsdoek voor elk vuil karwei.
Op het eerste gezicht zien ze eruit als om het even welke poetsdoek. Maar de kwaliteit van de MEWAreinigingsdoeken is ongeëvenaard. Vier verschillende uitvoeringen zijn er, voor doeltreffende absorptie
bij de meest uiteenlopende toepassingen. Daar blijft het trouwens niet bij: achter elke reinigingsdoek
schuilt een intelligent servicesysteem.
4 doeken, 4 keer besparen
MEWATEX®, is de robuuste reinigingsdoek voor veeleisende omgevingen. Hij munt uit in
absorptiekracht en kan tegen een stootje. MEWATEX® PLUS is een sterk alternatief voor problematische
oppervlakken. De fijnere weefstructuur van MEWATEX® ULTRA is ideaal voor alle gevoelige
oppervlakken. Turbozuigkracht gegarandeerd! en slotte is e r nog MEWA PROTEX®, de oplossing voor
een pluisvrije reiniging bij extreme vereisten.
Voor het eerste gebruik adviseert MEWA u graag over welke doek voor uw toepassing de beste keuze is .
Het spreekt voor zich dat voor de reiniging van drukpersen in de grafische industrie andere gebruikseisen
gelden dan in een elektronica-omgeving. Of dat een garagehouder voor onderhoudsdoeleinden andere
doeken nodig heeft dan de medewerker in een meubelmakerij of in een metaalverwerkend bedrijf.
Ongeacht welke van de 4 doeken u kiest, u krijgt er het beproefde MEWA-poetsdoeksysteem bovenop.
Geen zorgen meer over brengen, halen, wassen en vervangen bij slijtage. Dat neemt MEWA u allemaal
uit handen, net als het veilige transport van de doeken met behulp van de MEWA Safety Container SaCon
én de milieuvriendelijke verwerking van de resten die na het wassen achterblijven. En … interessant
pluspunt, u bespaart op 4 vlakken: aanschaf, opslag en logistiek van de doeken en aankoop van
wegwerpmateriaal.
Zo’n intelligente systeemaanpak heeft een naam: MEWA Textil-Management.

MEWA Textil-Management
MEWA is over heel Europa actief vanuit 41 vestigingen en organiseert voor haar klanten op een
verantwoorde, complete en rendabele manier de levering van bedrijfstextiel zoals beroeps- en
veiligheidskleding, stoffen reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten. Ook artikelen voor
arbeidsveiligheid horen daarbij. 4.100 medewerkers bedienen circa 154.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2010 werd een omzet gerealiseerd van 448 miljoen euro.
MEWA werd in 1908 in Sachsen opgericht en behoort vandaag tot de toonaangevende aanbieders
in het segment textielbeheer (Textil-Management). Gerenommeerde Duitse merkexperts kenden
MEWA het label “Merk van de eeuw” toe. In 2011 verkoos een jury onder leiding van de
Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot Duits wereldmarktleider.
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Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl
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De sterke MEWATEX reinigingsdoek absorbeert olie, oplosmiddelen en vettenin enkele seconden,
scheurt niet, druipt niet, houdt de handen schoon en bevindt zich daarom altijd best binnen handbereik.

