Persbericht
Textielsharing voor schoonloopmatten

Eens besteld, altijd een schone ingang
Een gehuurde schoonloopmat kan na het wassen ongeveer 200 keer opnieuw gebruikt worden. Zo houden de matten het vuil blijvend weg uit bedrijfshallen, werkplaatsen en showrooms en zorgen ze voor
een duurzame reiniging van het gebouw.
Amersfoort, september 2020. Om een gebouw schoon te houden, zijn matten die het vuil opvangen belangrijk. Wanneer deze bij de ingang en in andere gangen gelegd worden, blijft het vuil in de mat en
wordt het niet naar de andere ruimtes meegenomen. De mat hoeft echter geen persoonlijke eigendom
te zijn. "Gebruiken in plaats van bezitten" is het motto van textieldienstverlener MEWA, die een huurservice voor matten aanbiedt.

MEWA wast elk jaar zo'n 2,5 miljoen matten. Het bedrijf biedt textielsharing aan voor B2B-klanten. In
het geval van schoonloopmatten betekent dit: één keer bestellen, maar steeds opnieuw gebruiken, zonder zich om het wassen van de matten te moeten bekommeren. De klanten ontvangen matten die op
hun noden afgestemd zijn. Op vooraf overeengekomen tijdstippen haalt een chauffeur van MEWA de
vuile matten op en levert in de plaats schone matten af.

De dienstverlener wast de matten in industriële wasstraten, die zelfs het hardnekkigste vuil uit de matten verwijderen. Een mat kan vervolgens nog zo'n 200 keer gebruikt worden voordat ze vervangen moet
worden. Op deze manier is ze een stuk milieuvriendelijker dan veel gekochte producten. De matten zijn
beschikbaar in twee uitvoeringen: als vloermat of als borstelmat voor zones waar er zeer veel vuil binnenkomt. De respectievelijk grijze en zwarte matten zijn onderaan voorzien van een anti-sliplaag, waardoor ze niet verschuiven. Ze kunnen ook met een logo bedrukt worden.

MEWA biedt de schoonloopmattendienst aan voor B2B-klanten: één keer bestellen, steeds opnieuw gebruiken, zonder zich om het wassen van de matten te moeten bekommeren. (Foto’s: MEWA)

MEWA textielmanagement
MEWA biedt sinds 1908 een totaaloplossing aan voor bedrijfskleding en geldt hiermee als pionier in textielsharing. Vandaag levert MEWA vanuit 45 vestigingen aan bedrijven over heel Europa beroeps- en beschermende kleding, poetsdoeken, olieopvangmatten en schoonloopmatten
- inclusief onderhoud, reparatie, opslag en logistiek. Daarnaast kunnen werkveiligheidsartikelen
worden besteld. 5.700 medewerkers staan klaar voor meer dan 190.000 klanten uit de industrie,
handel, ambachtelijke sector en gastronomie. In 2019 realiseerde MEWA een omzet van 734
miljoen euro en mag zich hiermee marktleider noemen in de textielmanagementsector. Voor zijn
engagement op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen en voor zijn branding en innovatiekracht ontving het bedrijf diverse onderscheidingen.
Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
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