Stop de persen!
Eerst een grondige reiniging met de herbruikbare poetsdoeken van MEWA.
[Amersfoort, juni 2012]: Zeg nooit zomaar poetsdoek tegen een poetsdoek van MEWA. Test het zelf,
en ervaar hoe efficiënt MEWATEX-poetsdoeken zijn. Inderdaad, de troeven van de herbruikbare
poetsdoeken én van het bijhorende full-servicesysteem dringen pas goed door bij dagelijks, intensief
gebruik.
Textil-Management, ook in de drukkerij
Natuurlijk gaat u voluit voor onberispelijk drukwerk. Uw klanten zijn met minder niet tevreden! En dus
zorgt u ervoor dat aan alle voorwaarden is voldaan om topkwaliteit af te leveren. Praat daarom zeker
ook met MEWA, de textieldienstverlener die naast bedrijfskleding ook poetsdoeken aanbiedt in een
vlekkeloos functionerend full-servicesysteem.
De MEWATEX-poetsdoeken zijn bijzonder absorberend, slijtvast én herbruikbaar. Regelmatig en
grondig schoonmaken met de robuuste MEWATEX levert loepzuivere drukpersen op. Vervuilingen
door restanten van inkten en oplosmiddelen worden snel verwijderd. De doeken krijgen in de
grafische branche heel wat te slikken, maar met een absorptievermogen dat een veelvoud van het
eigen gewicht bedraagt, is dat helemaal geen probleem! Bovendien zijn deze doeken een
milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van wegwerpmaterialen, mét een mooi prijskaartje.
Is een doek verzadigd? Gooi hem dan in de SaCon Safety Container, klaar om op een afgesproken
tijdstip door de MEWA-chauffeur te worden opgehaald en naar een MEWA vestiging gebracht voor
een professionele wasbeurt en kwaliteitscontrole. Geen zorgen! De chauffeur heeft een schone
voorraad doeken mee, zodat u op geen enkel moment zonder zit.
MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels voor
arbeidsveiligheid. 4.300 medewerkers bedienen meer dan 160.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2011 realiseerde de MEWA Groep een omzet van
489 miljoen euro. MEWA werd in 1908 opgericht en is vandaag toonaangevend in het
segment textielbeheer (Textil-Management). In 2011 verkoos een jury onder leiding van de
Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot
de groep van Duitse wereldmarktleiders.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
Actuele informatie over het uitkiezen van de juiste veiligheidskleding in de MEWA PSA-Special:
www.mewa.de/psa-experten/passend-schutz-finden/
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Met herbruikbare poetsdoeken van MEWA
efficiënt machines en onderdelen
schoonmaken…

… en daarna de vuile poetsdoeken veilig bewaren en
transporteren in de SaCon, ook al een eigen ontwikkeling van
MEWA.

