De winter is in aantocht
HÉT MOMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LANDBOUWMACHINES MET MEWA
[Amersfoort, december 2016]: Tractoren, maaidorsers, hakselaars, … na een druk seizoen van zaaien,
planten en oogsten, én met de strenge koude van de winter voor de deur, is dit het moment om het
machinepark van menig landbouwbedrijf een grondig onderhoud te geven. Daar kunnen de herbruikbare
olieopvangmatten en poetsdoeken van MEWA zeker bij helpen.

Een schoon erf
Olie en smeer zijn onmisbaar bij iedere onderhoudsbeurt. Ze zorgen ervoor dat motoren en
aandrijfmechanismen ‘gesmeerd’ lopen. Bij het werken met dergelijke vette en viskeuze stoffen is morsen
haast niet te vermijden. En dat betekent vuile vloeren. Om hardnekkige vlekken onder de machines te
voorkomen, zijn er de Multitex-opvangmatten van textieldienstverlener MEWA. Lekkende oliën, druipende
vetten … dankzij hun sterk absorberende vermogen nemen de opvangmatten alles op en laten het niet
meer ontsnappen. Hun handige formaat en hun flexibiliteit maken de Multitex-opvangmatten bijzonder
goed inzetbaar, ook wanneer de beschikbare ruimte beperkt is. Een grotere oppervlakte af te dekken?
Gewoon meerdere exemplaren naast elkaar leggen en de ondergrond is beschermd.
Schone onderdelen en … handen
Ook de robuuste Mewatex-poetsdoeken van MEWA staan hun mannetje bij het zware onderhoudswerk
op de boerderij. Ze nemen uitstekend verontreinigingen op en houden ze vast. Of ze nu gebruikt worden
voor het reinigen van machineonderdelen of om vuile handen schoon te vegen, wanneer ze verzadigd
zijn, gaan ze veilig de luchtdicht afgesloten SaCon-container in. Op afgesproken tijdstippen haalt MEWA
ze op, vervangt ze door schone exemplaren en worden ze vakkundig gewassen in een bedrijf van de
textieldienstverlener.

U hebt het al begrepen: de poetsdoeken zijn, net als de olieopvangmatten, herbruikbaar. Beide producten
maken deel uit van het MEWA textielmanagement.
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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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