Oog voor detail!
MEWA TOPTEX® autohoezen voor een schone wagen
Smeervet, olie en stof. Ze zijn onvermijdelijk in auto-ateliers en garages. En een garagist in een
compleet smetteloze overall, da’s een utopie. Maar hoeft dat te betekenen dat het interieur van
wagens die binnenkomen voor onderhoud en reparatie ook besmeurd wordt? Natuurlijk niet!
Tenminste, niet als het aan MEWA ligt!
Op en top schoon!
De slijtvaste, herbruikbare stoffen autohoezen MEWA TOPTEX® beschermen het interieur van elke auto
die de garage binnenrijdt. Da’s goed nieuws voor de zetels en het stuur die niet langer gevaar lopen
op hardnekkige, vaak zelfs onuitwisbare vlekken. Da’s goed nieuws voor beide partijen; de klant kan
zijn wagen in alle vertrouwen toevertrouwen aan de professionele zorgen van zijn garagist, die op zijn
beurt ongehinderd zijn werk kan doen.
In tegenstelling tot conventionele hoezen vormt de MEWA TOPTEX® geen enkele belemmering voor
het veilig openen van zijdelingse airbags.
De MEWA TOPTEX® autohoezen maken deel uit van het beproefde MEWA full-servicesysteem. Binnen
hetzelfde gamma staan er ook matten ter bescherming van de voetruimte ter beschikking. Full-service
betekent het leveren, ophalen en milieuvriendelijk wassen van deze handige artikelen voor
hergebruik.

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
artikels 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 (TextilManagement). 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 Servibel NV , www.mewa.be
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De TOPTEX® set is een handig trio: stoffen hoezen voor
autozetels, voetruimte en stuur beschermen het autointerieur tegen vuil en olievlekken, die bij reparaties snel
kunnen ontstaan.

