Druk in de drukkerij
Alles onder controle met MEWA
[Mechelen, juni 2015]: Van flyers tot brochures, van tijdschriften tot boeken … Zelfs in het
digitale tijdperk van vandaag wordt een massa papier bedrukt. Een grote variatie aan
opdrachten, dat betekent ook drukpersen die in topvorm moeten zijn. Altijd ingesteld op de
vereisten van het volgende drukwerk en … onberispelijk schoon. Wie klaart die klus beter dan
de herbruikbare poetsdoeken van MEWA?
Goed voor druk
In drukkerijen die 100% gaan voor de beste drukkwaliteit zijn de poetsdoeken van MEWA niet
meer weg te denken. Ze zijn sterk, scheurbestendig en absorberen doeltreffend hardnekkige
inktafzettingen op de drukrollen.
De MEWATEX-poetsdoeken zijn herbruikbaar. En wanneer ze uiteindelijk zoveel mogelijk
inktresten en oplosmiddelen opgenomen hebben? Dan gaan ze de luchtdicht afsluitbare SaCon
(Safety Container) in tot de MEWA-servicechauffeur ze op het afgesproken tijdstip komt
ophalen. De drukpersen blijven nochtans schoon, want in afwachting dat de lading vuile
poetsdoeken bij MEWA professioneel wordt gewassen, ligt een schone voorraad klaar voor
gebruik.
Dankzij het MEWA Textielmanagement kunnen drukkers uitblinken in wat ze het beste doen:
drukwerk van topkwaliteit leveren. Zonder zorgen om stockbeheer, afvalverwijdering conform
strikte milieunormen of logistieke organisatie. Daar hebben ze MEWA voor. Makkelijk, toch?
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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 ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 172.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2014 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 583 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 2013 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de tweede keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be

MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
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