‘Internationale Dag van het Milieu 2016’
MEWA SPAART HET MILIEU MET SYSTEEM VOOR HERGEBRUIK
[Mechelen, juni 2016]: Bedrijven in de industrie verbruiken massa’s energie en produceren vaak een berg afval. De
‘Internationale Dag van het Milieu’ (5 juni 2016) was de gelegenheid bij uitstek om extra aandacht te besteden aan
wat ondernemingen daar concreet aan kunnen doen. Met zijn systeem voor hergebruik van poetsdoeken en
olieopvangmatten is MEWA een voortrekker.

Milieubalans verbeteren
Het systeem voor hergebruik van MEWA spaart niet alleen het milieu, maar ook op werkingskosten. Dat geldt voor
de poetsdoeken en voor de olieopvangmatten.
Poetsdoeken die bij de industriële productie en onderhoud worden gebruikt, komen niet bij het afval terecht. MEWA
wast ze, met minimaal energieverbruik en grondstoffensparend. Olie en vetten die uit de poetsdoeken gewassen
worden, worden hergebruikt voor de verwarming van de was- en droogstraten. Hetzelfde principe wordt gehanteerd
bij de olieopvangmatten die worden toegepast bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
De poetsdoeken en olieopvangmatten worden trouwens opgehaald en weer aangeleverd in speciale containers voor
gevaarlijke stoffen, zodat ook tijdens het transport het milieu wordt gevrijwaard.
Een grote zorg minder voor de ondernemer, die bovendien verlost wordt van de aankoop van doeken en matten.

De BioCircle onderdelenreiniger bij MEWA is in ieder geval een milieuvriendelijke oplossing. Geen chemische
detergenten nodig voor de grondige reiniging van onderdelen en kleine gereedschappen. Het zijn natuurlijke microorganismen die vetten, smeerstoffen en oliën afbreken.

Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 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 174.600 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2015
realiseerde de MEWA Groep een omzet van 612 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 2016 werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde 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: www.twitter.com/mewa_be

Een verbeterde milieubalans dankzij het systeem voor herbruikbare poetsdoeken van MEWA.
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