MEWA Textil-Management in de hoofdrol
SUCCESVERHAAL VOOR EEN SCHONE WERKPLEK
[Amersfoort, februari 2016]: In de autowerkplaats, in het atelier of de productiehal, bij de metaalbewerking
of in de drukkerij … Het is duidelijk, in dit verhaal is vuil de antagonist. Maar of het nu gaat om olie,
smeervet, inkt, verf, spaanders of ander stof, MEWA Textil-Management bindt de strijd aan voor een
schone werkplek. De protagonisten van dienst: herbruikbare poetsdoeken, opvangmatten en
onderdelenreinigers.

Schone werkplek, hoofdstuk één
De herbruikbare poetsdoeken van MEWA houden het machinepark moeiteloos schoon. Van de robuuste
MEWATEX met de meedogenloze absorptiekracht tot de zachte PROTEX voor het delicate
reinigingswerk, de poetsdoeken van MEWA zijn een ecologisch en doeltreffend alternatief voor
gescheurde lappen uit oude lakens en papieren wegwerpmateriaal. Een schone werkplek betekent
meteen ook een schoon milieu, want de verzadigde poetsdoeken worden milieuvriendelijk gewassen en
op tijd voor een volgend gebruik weer aangeleverd, zonder afvalzorgen voor de gebruiker!

Schone werkplek, hoofdstuk twee
Hetzelfde principe geldt voor de herbruikbare MULTITEX olie-opvangmatten van MEWA. Het volstaat één
of meerdere handdoekformaat matten onder de machine, de auto of een werkbank te leggen. Geen
zorgen meer om lekkende olie of andere smurrie op de werkvloer, per olie-opvangmat bedraagt het
absorptievermogen zo’n drie liter vloeistof.

Schone werkplek, hoofdstuk drie
Het puntje op de “i” voor een schone werkplek, tot slot, is de Bio-Circle kwastwastafel. Draai- en
stansstukken, diverse kleine onderdelen … met MEWA Bio-Circle gebeurt het duurzaam en efficiënt
reinigen ervan op basis van water en natuurlijke micro-organismen. Ook hier geldt de systeemaanpak
van MEWA, inclusief onderhoud, reinigingsvloeistof bijvullen en filters vervangen.
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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 artikelen 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 (TextilManagement). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse
Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In
2016 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 Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl
MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaNL.
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl
Foto‘s: MEWA (Vrij van gebruik - verzoek tot bronvermelding)

Poetsdoek in de SaCon veiligheidscontainer

MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger: reinigingsmiddel bijvullen

Olie-opvangmat na het wassen weer klaar voor gebruik

