MEWA doet de witte was
Hygiënekleding voor de productie van voedingsmiddelen is door en door schoon!
[Mechelen, november 2014]: Kielen met lange en korte mouwen, dames- en herenbroeken,
blousons, overals, jasschorten … een lange rij werkkleding zweeft door de professionele
wasonderneming van MEWA. Elk kledingstuk aan zijn eigen kapstok, ieder kledingstuk
oogverblindend wit. Geen twijfel mogelijk, hier wordt hygiënekleding verzorgd!
MEWA is gekend voor zijn ruim assortiment beroepskleding, elke collectie ontwikkeld voor
toepassing in specifieke sectoren. Voor medewerkers in de voedingsmiddelenproductie is er
MEWA Euroclean.

Hygiëne over de hele lijn
Van zoetwaren tot vlees, van groenten tot sauzen … in de voedingsmiddelenindustrie gelden
uiterst strenge hygiënevereisten. Nogal evident. En dus gaan producenten voor de
beroepskleding van hun werknemers op zoek naar textieldienstverleners die RABCgecertificeerd zijn. MEWA is zo’n partner. Textielmanagement verloopt er volgens een strikt
RABC-systeem, de hygiënekleding wordt er conform alle EU-richtlijnen gewassen. Een
microbiologische zuiverheid is het resultaat, helemaal in lijn met de HACCP-eisen.
Dat het niet bij normen en regels op papier blijft, ervaart MEWA regelmatig in de praktijk. “Wij
nemen hygiënisch zuiver verzorgen bijzonder ernstig,” aldus Antoine Menheere bij MEWA
Servibel in Binche, “en dat moet ook. Om de zoveel tijd krijgen we hier in het bedrijf bezoekers
uit voedingsbedrijven over de vloer. Niet voor een gezellige babbel, maar voor uiterst strenge,
minutieuze controles van het wasgoed én van onze infrastructuur.”
De hygiënisch smetteloze kwaliteit speelt al van bij de eerste keuze voor de kledinglijn. Zo
onderscheidt MEWA Euroclean zich door functionele details zoals sluitstroken met verdekte
drukknopen en afsluitbare binnenzakken. Het zijn elementen die essentieel zijn voor een
kraaknette werkoutfit. Die zuiverheidsgarantie blijft gehandhaafd, ook als een kledingstuk al
frequent werd gedragen. Dat is eigen aan het full-servicesysteem, dat is MEWAtextielmanagement.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, wastafels voor onderdelenreiniging, evenals
artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work by MEWA ». Ongeveer 4.700
medewerkers bedienen circa 170.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2013
realiseerde de MEWA Groep een omzet van 555 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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