Bij MEWA heet duurzaam ondernemen … textielmanagement
[Mechelen, september 2015]: Duurzaam ondernemen bij MEWA, dat is textielmanagement voor
werkkleding en poetsdoeken. Klanten actief in industrie en handwerk, retail en horeca krijgen
hun textiel volgens een full-servicesysteem. Deze dienstverlening is op zich al milieuvriendelijk,
en ligt bovendien aan de basis van de hele keten ecologische wasprocédé’s.
Textielmanagement: een zaak van duurzaam ondernemen
Eén aspect van duurzaam ondernemen bij MEWA is het zorgvuldig omspringen met materialen,
grondstoffen en energie. Dat vertaalt zich in vele concrete processtappen.
Poetsdoeken en werkkleding worden gewassen met biologisch afbreekbare wasmiddelen in een
zo laag mogelijke dosering. De zogenaamde ‘cascadetechniek’ filtert nog bruikbaar waswater
uit de laatste spoelgangen en maakt het dan klaar voor volgende wasbeurten. Door de
thermische verwerking van uitgewassen vuile stoffen - overwegend oude oliën uit poetsdoeken
- dekt MEWA een groot deel af van de energiebehoefte voor droog- en wasstraten bij het
bewerken van poetsdoeken. De stoomketelinstallaties die daarvoor nodig zijn, zijn uit
milieuoverwegingen uitgerust met hoge temperatuur verbrandingskamers en rookgaswassers.
De uitgestoten lucht wordt pas afgevoerd na grondige zuivering. Dit thermische hergebruik van
oude oliën spaart energie.
Duurzaam ondernemen in procenten
. Professioneel wassen bij MEWA betekent 85% minder belasting van het milieu.
. De cascadetechniek levert 50% minder verbruik van schoon water op.
. Het gefilterde spoelwater heeft een zuiverheidsgraad van 99,8%.
. 80% van de energiebehoefte van droog- en wasstraten wordt gedekt door het thermische
hergebruik van uitgewassen vuile stoffen.
Poetsdoeken en werkkleding wassen en drogen … elke dag opnieuw mét aandacht voor het
milieu. Bij MEWA blijft duurzaam ondernemen geen dode letter.
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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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Duurzaam ondernemen bij MEWA: installatie voor zuivering van afvalwater

Duurzaam ondernemen bij MEWA: stoomketelinstallaties met rookgaswassers

