Een medewerker getuigt:
POETSDOEKEN VAN MEWA NEMEN VUIL HELEMAAL OP
[Amersfoort, augustus 2015]: De herbruikbare poetsdoeken van MEWA zijn er in vele maten en
gewichten. Er is de MEWATEX® Plus, de MEWATEX® Ultra en de MEWA PROTEX® in
microvezel. Allemaal hebben ze hun typische toepassingsgebied en behoren ze tot het fullservicesysteem van de textielmanager. Dé klassieker in het assortiment is de ‘standaarddoek’
MEWATEX®. ‘Die kan werkelijk alles aan,’ bevestigt Salma Megdiche, vestigingsdirecteur bij
MEWA in Amersfoort.
Sterke poetsdoeken
‘Onze poetsdoeken krijgen het elke dag opnieuw zwaar te verduren’, zegt Megdiche. ‘Elke
SaCon-veiligheidscontainer die hier leeggemaakt wordt, bevat een lading vuile tot extreem vuile
exemplaren. Ik sta telkens weer versteld hoeveel en welke hardnekkige materie een
MEWATEX® kan opnemen.’
Metaalkrullen, oliën, smeervetten en drukinkten bijvoorbeeld. Robuust en een hoog
absorptievermogen, dat zijn de troeven van dit type poetsdoeken voor gebruik in
(metaal)industrie, in drukkerijen en autogarages.
Poetsdoeken in cijfers
. MEWATEX® voldoet in grootte, vorm en gewicht aan de DIN 61651-norm voor
machinepoetsdoeken,
. kan tot 50 keer zijn taak vervullen in werkplaatsen en productiebedrijven,
. bestaat voor de helft uit gerecycled garen,
. blijft ook bij extreme belasting in vorm,
. heeft een maximaal opnamevermogen.

Per jaar worden in de MEWA-weverij in het Duitse Immenhausen 104 miljoen nieuwe
poetsdoeken geproduceerd. Dat zijn er maar liefst 5 per seconde! Daarna worden ze ingezet in
een circuit van aanleveren, gebruiken, veilig in de SaCon gooien, ophalen, wassen, na ettelijke
malen hergebruik vervangen en weer aanleveren. In 2014 was MEWA in Europa goed voor een

totaal van 966 miljoen gewassen poetsdoeken. Ieder jaar opnieuw ervaren 2,6 miljoen
gebruikers hun indrukwekkende kracht.
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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” en in 2015 voor de tweede
keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

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 van gebruik - verzoek tot bronvermelding)

MEWATEX poetsdoeken voor de metaalverwerkende industrie.

Poetsdoeken verzadigd met drukinkten in een volle SaCon-veiligheidscontainer.

Poetsdoeken van MEWA, ook voor autogarages en ateliers

