Poetsdoeken van MEWA zijn onmisbaar in de hedendaagse garage
[Mechelen, december 2014]: Elke dag nemen 2,5 miljoen gebruikers ergens in Europa een
herbruikbare poetsdoek van MEWA in de hand. Uiteraard zijn die niet allemaal actief in de
automobielsector, laat staan in een autowerkplaats. Toch gaan vele duizenden mechanici
dagelijks de werkvloer niet op zonder een MEWA-poetsdoek in hun achterzak. En gelijk hebben
ze!
‘The finishing touch’
De universele poetsdoek met de naam MEWATEX in het rood geweven, is een vertrouwd
gezicht in de moderne autowerkplaats. Mechanici gaan ermee aan de slag bij het grove werk,
zoals het meten van het oliepeil of het schoonvegen van het motorblok. In een handomdraai is
alle smeervet en olie weg, doeltreffend geabsorbeerd door de robuuste poetsdoek. Hij is sterk,
robuust en scheurt niet. Is de MEWATEX verzadigd? Dan gaat hij veilig de luchtdichte
veiligheidscontainer SaCon® in. Ondertussen liggen de schone poetsdoeken binnen
handbereik.
Voor het fijne werk haalt de garagist een MEWATEX ULTRA voor de dag. Deze poetsdoek uit
speciaal behandeld katoenweefsel is ideaal voor het glimmend oppoetsen van het koetswerk.
MEWATEX ULTRA pluist niet, is 100% veilig voor gevoelige oppervlakken en neemt
bliksemsnel een veelvoud van zijn eigen volume op.
De winnende combinatie
Welk type poetsdoek u ook kiest (ga voor een volledig overzicht naar onze website), met de
herbruikbare poetsdoeken in het MEWA-systeem voor textielmanagement gaat u voor een
duurzame, milieuvriendelijke en kostenbesparende oplossing. En de garagist die ook de vloer
van zijn werkplaats netjes wil houden, neemt er de eveneens herbruikbare MULTITEXopvangmatten bij. Van een winnende combinatie gesproken!
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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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MEWATEX, de robuuste poetsdoek voor de autowerkplaats

MEWATEX ULTRA, poetsdoek voor het fijne werk in de garage

MULTITEX, opvangmat van MEWA voor een schone werkplaats

