MEWA PROMOOT SYSTEEM VOOR POETSDOEKEN OP AUTOPROF &
SCHADEHERSTEL 2015
[Amersfoort, september 2015]: Van 13 tot en met 15 oktober is MEWA Textiel-Service B.V.
(Amersfoort) exposant op Autoprof & Schadeherstel 2015 en promoot er haar systeem voor
poetsdoeken. Bezoekers van de beurs kunnen er kennis maken met MEWATEX®, MEWATEX®
Plus, MEWATEX® Ultra en MEWA PROTEX®. De poetsdoeken zijn de kernactiviteit van de
textieldienstverlener: professioneel textielmanagement.
Poetsdoeken op maat van de sector
Blinkende auto-onderdelen, sissend persluchtgereedschap en alle materiaal voor de
autowerkplaats. Daar draait het om op dit platform voor de professionals van de
automobielbranche. De vakbeurs brengt de nieuwste producten en laatste ontwikkelingen voor
de sector. Ook de poetsdoeken van MEWA hebben hun nut al meermaals bewezen in de autoindustrie, en meer bepaald in:
. autowerkplaatsen,
. schadeherstelbedrijven,
. carrosseriebedrijven,
. autodealers.
De herbruikbare poetsdoeken, die worden aangeboden in een duurzaam full-servicesysteem
van ophalen, wassen, controleren op kwaliteit en weer aanleveren, verwijderen zelfs het meest
hardnekkige vuil (oliën, smeermiddelen, …).

Welkom!
Wilt u graag weten wat MEWA Textil-Management voor uw onderneming kan betekenen?
Bezoek onze stand op Autoprof & Schadeherstel. Afspraak op 13, 14 en 15 oktober 2015 in de
Evenementenhal van Hardenberg voor een eigenhandige test van onze milieuvriendelijke
poetsdoeken.

Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be

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: klaar voor het vuile werk.

Poetsdoeken van MEWA altijd binnen handbereik.

