Als het zacht moet zijn
MEWATEX® ULTRA EN MEWA PROTEX® KLAREN DE KLUS

[Amersfoort, juli 2016]: Allemaal goed en wel, die poetsdoeken van MEWA. Ze zijn sterk, slijtvast en
hebben een groot absorptievermogen. MEWATEX®, zegt u? Prima, maar hoe je hem ook draait of keert,
het blijft een doek. Een lap voor het vuile werk. Hoe bedoelt u, zeg nooit zomaar lap tegen een poetsdoek
van MEWA?

Poetsdoeken voor delicate karweien
Voor het oppoetsen van het koetswerk van alle wagens in de autowerkplaats en in de showroom van de
autodealer bijvoorbeeld. Daarvoor is de MEWATEX® Ultra het beste geschikt. Een fijne, nagenoeg
pluisvrije, poetsdoek die delicate oppervlakken superzacht reinigt en polijst. Ideaal dus om elke auto te
laten glanzen.

Poetsdoeken voor minutieuze taken
Denk bijvoorbeeld aan de vaak zeer gevoelige oppervlakken in de hydraulica of de elektrotechniek die
veilig gereinigd moeten worden. Als het om de allerhoogste eisen gaat op het vlak van precisie en
zuiverheid, dan is het 100% pluisvrije microvezelmateriaal van de MEWA Protex ® dé oplossing voor de
job.
Dus ja, poetsdoeken van MEWA zijn sterk, slijtvast en absorberen uitstekend … ook als het zacht moet
zijn.
MEWATEX® Ultra en MEWA Protex® zijn herbruikbaar en maken deel uit van het full-service
textielmanagementsysteem van MEWA. De verzadigde poetsdoeken worden bij MEWA milieuvriendelijk
gewassen en op tijd voor een volgend gebruik weer aangeleverd.
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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 artikelen 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 (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 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 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

Gevoelige oppervlakken veilig reinigen met de herbruikbare MEWATEX® Ultra of MEWA Protex®.
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