Handig onderweg!
Poetsdoeken veilig opbergen in de MEWA Tool-Box
[Amersfoort, februari 2015]: Voor het werk op locatie hebben vakmannen nogal wat materiaal
nodig: gereedschap en reserveonderdelen, maar ook verven, kleefstoffen, reinigingsoliën en
smeervetten horen doorgaans tot de standaarduitrusting in elke bedrijfswagen. Omdat het vaak
gaat om gevaarlijke producten, is veilig, gereglementeerd transport noodzakelijk.
De MEWA Tool-Box is een veilige oplossing. Een draagbaar lichtgewicht, een handig formaat
(42,5 x 39 x 45 cm), makkelijk stapelbaar en af te sluiten. Het idee voor de ontwikkeling van de
Tool-Box kwam van een MEWA-medewerker. Ook bij hun werk buiten hebben vaklui
poetsdoeken nodig. De schone doeken ter plaatse brengen is makkelijk, maar wat na gebruik?
Poetsdoeken die verzadigd zijn met vetten, oliën en andere gevaarlijke stoffen lopen immers het
gevaar te ontbranden wanneer ze zomaar in de wagen worden gegooid en er aan de lucht
worden blootgesteld. In de MEWA Tool-Box worden de poetsdoeken veilig bewaard en bestaat
dat risico dus niet.
De MEWA Tool-Box past overal en brengt orde in de bedrijfswagen. Hij is geschikt als
gereedschapskist, voor het transport van kleine onderdelen en verpakkingen. Een handige
wand zorgt voor het gescheiden transport van schone en vuile poetsdoeken. Meerdere boxen
kunnen ruimtebesparend op elkaar gestapeld worden. De MEWA Tool-Box en scheidingswand
zijn te bestellen uit de catalogus ‘World Wide Work by MEWA’.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen uit de catalogus artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World
Wide Work by MEWA » besteld worden. 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 Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl

MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaNL.
MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_nl
Foto‘s: MEWA (Vrij voor gebruik – verzoek tot bronvermelding)

Handig en veilig transporteren met de MEWA Tool-Box

De MEWA Tool-Box ruimtebesparend op elkaar stapelen

