MEWA poetsdoeken, olieopvangmatten en kwastwastafels:
DE PERFECTE COMBINATIE VOOR VLIEGTUIGONDERHOUD
[Amersfoort, mei 2016]: Frequente, grondige controles en onderhoud van vliegtuigen zijn essentieel om
de toestellen in optimale conditie te houden. Daarmee wordt ook een onmisbare bijdrage geleverd aan de
veiligheid van piloten, crews en passagiers. Onderhoudstechnici kennen de vliegtuigen door en door én
weten welke krachten ze moeten doorstaan. Elk van de grofweg 30.000 verschillende onderdelen die een
vliegtuig telt - van het landingsgestel tot de allerkleinste schroef - moet in onberispelijke staat zijn.
Natuurlijk beschikken de gespecialiseerde technici over de meest geavanceerde apparatuur, maar ook
hun poetsdoeken, olieopvangmatten en kwastwastafels van MEWA liggen altijd voor het grijpen.

Textielmanagement met systeem
De poetsdoeken van MEWA zijn herbruikbaar, bijzonder absorberend en altijd klaar voor de job.
Dat heeft alles te maken met de full-service die de dienstverlener aanbiedt voor onder meer:
poetsdoeken, olieopvangmatten en kwastwastafels voor onderdelenreiniging. Ook die laatste twee zijn
trouwens geschikt voor gebruik in de veeleisende omstandigheden van de reusachtige
onderhoudsloodsen op luchthavens. Denk bijvoorbeeld aan taken als:
. het smeren van onderdelen,
. het draineren van brandstofleidingen,
. het checken en onderhouden van hydraulische en pneumatische systemen,
. het aanbrengen van producten voor corrosiepreventie,
. de inspectie op algemene slijtage.
Jobs waarbij steevast vetten, oliën en vloeistoffen komen kijken. Hier werpt het MEWA
Textielmanagement gegarandeerd zijn vruchten af. Steeds voldoende poetsdoeken bij de hand om
onderdelen schoon te maken. Olieopvangmatten, klaar om druipende oliën onder de vliegtuigen op te
vangen én tegelijk de vloer te beschermen tegen glibberige vlekken en vervuiling. Dan is er nog de BioCircle kwastwastafel - ook door MEWA aangeboden in full-service, inclusief onderhoud en aanvulling van
ecologische reinigingsvloeistof - verkrijgbaar in twee formaten voor het efficiënt en duurzaam
schoonmaken van kleine tot middelgrote onderdelen.
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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

Poetsdoeken, Bio-Circle kwastwastafels en olieopvangmatten in full-service van MEWA. Het ideale trio
voor gebruik in de onderhoudsloods op luchthavens.
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