Praha, leden 2015

Textilní čisticí utěrky v systému opakovaného použití na pracovišti
přesvědčí
Přes 55 600 automobilových provozů v Evropě používá čisticí utěrky
značky MEWA
V průmyslu, tiskařských provozech, autoservisech a řemeslných podnicích se denně
používají tisíce čisticích utěrek značky MEWA. Čistí nástroje, stroje i výrobní zařízení.
Že textilní čisticí utěrky v systému opakovaného použití na pracovišti přesvědčují,
ukazuje i vzestupný nárůst zákazníků společnosti MEWA v automobilovém průmyslu.
Lídr světového trhu pro čisticí utěrky obsluhuje nyní po celé Evropě v kompletním
servisu přes 50 000 automobilových provozů. V Německu se utěrky značky MEWA
používají dokonce v každé druhé z 38 000 německých autodílen vedených mistrem
(zdroj čísla: Ústřední svaz německých prodejců a opravářů motorových vozidel).
Důvod tohoto pozitivního vývoje spatřuje Veronika Lipovská, jednatelka společnosti
MEWA Textil-Service s.r.o, ve vzrůstajícím vědomí odpovědnosti za životní prostředí
v tomto odvětví: „Při našem servisu profituje vedoucí dílny trojnásobně. Za prvé:
dostává robustní, savé utěrky. Za druhé: postaráme se za něj o dodržování všech
povinností týkajících se bezpečnosti a životního prostředí ohledně znečištěných utěrek.
To se vyplatí. A za třetí: náš princip opakovaného použití ušetří nebezpečný odpad,
neboť naše utěrky lze až 50krát vyprat a opět použít.“
Oproti většině papírových utěrek, které se liší jak druhem papíru, tak i účelem použití,
pokrývá čisticí utěrka značky MEWA široké spektrum. Hodí se k utírání olejnatých
i vodných kapalin a rozpouštědel nebo zbytků barev. Vše, co se v dílně ušpiní, lze tedy
vyčistit jednou čisticí utěrkou MEWA.

Komplexní servis v oblasti čisticích utěrek k opakovanému použití zahrnuje základní
vybavení podle potřeby, přesné dodání a odvoz v pevně stanovených termínech a
odborné praní a dodržování zákonem stanovených předpisů na ochranu životního
prostředí. V případě opotřebení jsou utěrky nahrazeny jinými. Čisticí utěrky se
přepravují a skladují ve speciálních bezpečnostních nádobách s víky SaCon, která se
neprodyšně uzavírají. Instalují se přímo tam, kde se utěrky používají.

Obrázky MEWA:

Čisticí utěrky MEWA pro motorová vozidla.

Čisticí utěrky značky MEWA jsou k dostání s plným servisem.

MEWA Textil-Management

Společnost MEWA se svými 42 pobočkami zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným
oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové využití, rohožemi a pod značkou „World Wide Work by
MEWA“ výrobky pro bezpečnost práce. O přibližně 170.000 živnostníků, řemeslníků a zákazníků z oblasti
průmyslu, obchodu nebo gastronomie se stará 4.700 zaměstnanců. Roku 2013 dosáhla skupina MEWA
obratu 555 milionů eur. Společnost MEWA byla založena roku 1908 a v současnosti se jedná o přední
firmu působící v oblasti textilního managementu. V listopadu 2013 se dostala MEWA mezi 3 favority
Německé ceny trvale udržitelného rozvoje v kategorii „Německé produkty/ služby“. Roku 2011 byla
porotou pod vedení Berlínského profesora ekonomie Bernda Venohra vybrána do skupiny vůdčích
značek na německém trhu. Roku 2013 nakladatelství Deutsche Standards opět vyznamenalo společnost
MEWA oceněním „Značka století“ a zapsalo ji do příručky „Značky století – majáky v moři značek.“
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Další informace a kontakt pro média:
MediaTrust Communications spol. s.r.o.
Madeleine Neuse
e-mail: mneuse@mediatrust.cz
tel.: +420 603 556 410

MEWA Textil-Management ve filmu:
Kompletní nabídku společnosti MEWA představuje video „Textil stvořený pro člověka a
životní prostředí“, oceněné v soutěži „red dot award: communication design 2012“. Toto
video a mnoho dalších filmů společnosti MEWA naleznete na
www.youtube.com/user/mewacz.
Sledujte společnost MEWA na Twitteru: twitter.com/mewa_cz

