Persbericht

MEWA voortaan eigenaar van RS Kunststoff
Mechelen, april 2021: RS Kunststoff GmbH uit Hanau werd overgenomen door MEWA TextilService en is daarmee een volwaardige dochteronderneming van de MEWA Groep
geworden. Beide ondernemingen werken al ruim 20 jaar succesvol samen. Onder andere de
veiligheidscontainer SaCon, een vast onderdeel van de MEWA-dienstverlening, is van de
hand van de specialist in blaasgiettechniek. Hiervan worden jaarlijks meer dan 100.000
exemplaren voor MEWA geproduceerd. In de luchtdicht afsluitbare veiligheidscontainers uit
Hanau worden de herbruikbare poetsdoeken van de textieldienstverlener MEWA opgeslagen
om vervoerd te worden doorheen Europa.

"We mogen trots zijn. Met RS Kunststoff heeft de MEWA Groep niet alleen een jarenlange
zakenpartner binnengehaald maar ook een toonaangevende innovator in de
kunststofgiettechniek“, aldus Bernhard Niklewitz, bestuursvoorzitter van de MEWA Groep.
De leiding van de onderneming blijft in handen van de huidige bedrijfsleiders Reinhard
Schütz, Björn Roß und Ralf Roß. De bedrijfsvoering verandert niet en ook de zowat 70
medewerkers worden overgenomen.
"Als ondernemer zijn we verantwoordelijk voor de mensen die voor ons werken“, aldus
bedrijfsleider Reinhard Schütz. "Als onderdeel van de internationaal actieve MEWA Groep
kunnen we onze mensen een vast, stabiel arbeidscontract aanbieden." RS Kunststoff is
gespecialiseerd in spuitgiet- en blaasgiettechniek en legt zich toe op de complexere
uitdagingen van de innovatieve kunststoftechnologie.

MEWA Textil-Service heeft RS Kunststoff, producent van de MEWA-veiligheidscontainers
SaCon®, overgenomen

RS Kunststoff produceert jaarlijks meer dan 100.000 veiligheidscontainers voor 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 beroepsen beschermende kleding, poetsdoeken, olieopvangmatten en voetmatten - 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.
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