MEWA TEXTIELMANAGEMENT: OOK VOOR VOETMATTEN

[Amersfoort, oktober 2016]: Textieldienstverlener MEWA biedt ook voetmatten in full-service aan. Bij een
natte winter vol sneeuw of uren van gietende regen, aan het begin van de werkweek of na een drukke
dag van af en aan lopende bezoekers … de slijtvaste voetmatten van MEWA zorgen ervoor dat uw
ontvangsthal er altijd netjes bij ligt. Ook voor een goede eerste indruk moet u dus bij MEWA zijn.

De voetmatten van MEWA hebben een speciale onderlaag waardoor de mat mooi blijft liggen. Geen
vouwen om over te struikelen, geen valpartijen door het wegslippen van de mat.
Een klassieke look in discrete, tijdloze kleuren - antracietgrijs en staalblauw - maakt dat de voetmatten
passen in elk bedrijfsinterieur. De langdurige kleurvastheid is trouwens één van de troeven.

Vakkundig onderhoud
Zelfs bij frequent gebruik en extreme belasting vallen de voetmatten van MEWA op door hun lange
levensduur. Dat is niet alleen te danken aan de kwaliteit van het materiaal, ook het full-servicesysteem textielmanagement zoals eveneens toegepast voor poetsdoeken, werk- en veiligheidskleding - draagt
daartoe bij.

Voetmatten die verzadigd zijn met vuil en stof worden op vooraf vastgelegde tijdstippen door de MEWAservicechauffeur opgehaald. Schone exemplaren komen in de plaats. De vuile voetmatten worden
vakkundig en milieuvriendelijk gewassen. Voor ze weer bij de klant worden aangeleverd, ondergaan ze
een grondige kwaliteitscontrole. Voldoet een voetmat niet langer aan de hoge kwaliteitsstandaard? Dan
vervangt MEWA ze door een nieuwe. Zo wordt de eerste meteen ook een blijvende indruk!

MEWA Textiel-Service ontmoeten? Dat kan!
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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 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 (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
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