Hygiëne met systeem!
Werknemers voelen zich goed dankzij de sanitairservice van MEWA.
Hygiëne en reinheid. Ze liggen mee aan de basis van elk ‘gezonde’ onderneming. Dat is zeker niet
alleen een kwestie van voldoen aan wettelijke voorschriften. Het maakt vooral dat medewerkers zich
goed in hun vel voelen bij de uitoefening van hun dagtaak.
Hou het proper!
Schone sanitaire ruimten en wasgelegenheden zijn een garantie voor een goede gezondheid en
welbehagen in elk bedrijf. Medewerkers en gasten voelen er zich gewoon veelprettiger bij.
Ondernemers hebben er dan ook alle baat bij dat dat zo blijft! En dus doen ze best een beroep op
MEWA, want ook op dit vlak is het full-servicesysteem van de textieldienstverlener een echte troef!
MEWA gaat veel verder dan alleen het leveren van de benodigdheden voor de sanitaire ruimte. MEWA
adviseert, brengt, haalt, wast, verzorgt en vervangt volgens een met de klant afgesproken
tijdsschema. Op die manier is de sanitaire ruimte steeds piekfijn uitgerust met handdoek- en
zeephouders, inclusief schone textielhanddoeken en zeeplotions.
Een compleet gamma.
Naast de items voor de sanitaire ruimte die tot het MEWA servicesysteem behoren, biedt MEWA
aanvullend een compleet huidverzorgingsgamma. In de catalogus voor werkveiligheid werd er een
heel hoofdstuk aan gewijd. Lotions, crèmes, zeep, desinfecterende doekjes of sprays; voor elke
toepassing biedt MEWA doeltreffende producten van hoogwaardige kwaliteit.

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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Met de sanitairservice biedt MEWA zuiverheid en
bedrijfshygiëne in full-service.

