MEWA - Alles uit één hand

Kies voor comfortabel full-service textielbeheer
Amersfoort, november 2019

Slimme ondernemers en gedreven werknemers gaan voluit voor

de succesvolle uitvoering van hun eigen, dagdagelijkse taken. Met de juiste textieldienstverlener onder de arm kunnen ze zich daar ook volledig op toeleggen. MEWA zorgt voor een comfortabel en full-servicesysteem voor werkkleding, poetsdoeken, onderdelenreinigers, schoonloop- en olieopvangmatten, autobeschermhoezen en producten voor sanitaire hygiëne. U kunt
uw volledige textielmanagement dus uitbesteden én meteen ook tijd en geld besparen. Ophalen, wassen, brengen en vervangen: MEWA regelt alles tot in de puntjes!

Full-service troef
Werkkleding huren in plaats van kopen, het is een trend die steeds meer ingang vindt. MEWA
trekt al vanaf het prille begin de kaart van Textielsharing en biedt een full-servicesysteem aan
voor het ophalen, wassen, indien nodig herstellen of vervangen, en stipt terugbrengen van alle
bedrijfstextiel. Ondernemers en logistiek verantwoordelijken hoeven zich dus geen zorgen
meer te maken over de tijdrovende organisatie die een goed beheer van beroeps- en veiligheidskleding, reinigingsdoeken en alle andere textiel vereist. Bovendien besparen ze ook op de
kosten voor aankoop, opslag en administratie en hoeven ze het hoofd niet meer te breken over
de wettelijke milieu- en afvalrichtlijnen voor gevaarlijke goederen.

Comfortabele werkkleding
Beroeps- en veiligheidskleding moet comfortabel zijn, voldoende bewegingsvrijheid bieden en
een moderne look hebben, ongeacht de sector waarin men actief is. Een kolfje naar de hand
van MEWA want kwaliteit vormt de rode draad bij de ontwikkeling van al hun producten. Bedrijven die hun medewerkers in een comfortabele outfit de werkvloer willen opsturen, zijn bij
MEWA aan het juiste adres. En dankzij de geoliede organisatie van het full-servicesysteem loopt
iedereen er altijd netjes bij.

Duurzame poetsdoeken
Het meest duurzame product van MEWA is de poetsdoek. Deze geweven bestseller absorbeert
olie, vet of koelsmeermiddel en kan tot wel 50 maal hergebruikt worden. Vandaag worden
hun machines perfect mee schoon, én dat met zo weinig mogelijk hulpmiddelen.
is dan ook tot in het kleinste detail milieuvriendelijk, zowel op het vlak van materiaal en productieproces als op dat van full-servicesysteem. Kortom, MEWA speelt hier al zijn groene troeven uit!

Compleet assortiment
Om het plaatje helemaal compleet te maken biedt MEWA naast bedrijfstextiel en poetsdoeken
ook onderdelenreinigers, schoonloop- en olieopvangmatten, autobeschermhoezen en producten voor sanitaire hygiëne aan in het full-serviceconcept. MEWA zorgt echt voor alles en zo
kunt u zich ontspannen op uw eigen business toeleggen!
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 45 vestigingen van beroeps- en veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid. Ongeveer 5.600 medewerkers bedienen meer dan 188.000 klanten
uit de industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2018 realiseerde de MEWA Groep een
omzet van 704 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
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Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
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