Bratislava, február 2016

Čistá záležitosť
Rohože sú ochranou proti vlhkosti a nečistotám

Predovšetkým v prechodnom období na jar stoja podniky pred úlohou ako napriek dažďu
a blatu ponúknuť svojim zákazníkom a zamestnancom čisté a útulné vstupné priestory.
Nesmieme

podceňovať

ani

bezpečnostný

aspekt,

pretože

znečistenia

spôsobené

poveternostnými podmienkami sú spojené so zvýšeným nebezpečenstvom pošmyknutia. Za
problémy zapríčinené mokrými, šmykľavými alebo znečistenými podlahami zodpovedajú
správcovia budov a domovníci. Zo skúseností vieme, ako sa dá predchádzať znečisteniam vo
vstupných priestoroch, na chodbách, na recepcii alebo vo výťahu: praktickými rohožami na
viacnásobné použitie.

Vysoká odolnosť
Pri vysokej frekvencii používania musia byť rohože mimoriadne odolné. Rohože MEWA spĺňajú
rôzne požiadavky. Spoľahlivo zabezpečujú čistotu, vďaka špeciálnej povrchovej úprave spodnej
strany znižujú riziko šmýkania rohože a jej zvlnenia, predovšetkým však zachycujú nečistoty
a znižujú namáhanie podláh. Klasická rohož MEWA je dostupná v decentných farbách
a v praktických veľkostiach 75 x 85, 85 x 150 a 115 x 240 cm. Harmonizujú s rôznymi štýlmi
zariadenia a odporúčame ich v oblastiach kontaktu so zákazníkmi, vo vstupných halách a pri
schodiskách. Štetinová rohož MEWA odoláva navyše aj enormnému zaťaženiu a je mimoriadne
vhodným riešením na zachytávanie hrubej nečistoty – ideálna v oblastiach prechodov
z prevádzky do administratívnych priestorov alebo priamo vo výrobných priestoroch. Rohože
MEWA majú maximálnu odolnosť voči opotrebovaniu vďaka špeciálnej kombinácii vlákien. Pri
prechode cez rohož sa vďaka jemným vláknam a hrubým štetinám stáva zo znečistenej obuvi
čistá obuv. Vlákna absorbujú vlhkosť, štetiny odstraňujú nečistoty z podrážky. Ide o praktické a

dobre vyzerajúce riešenie, pretože vďaka tejto mimoriadnej schopnosti zachytávania nečistôt a
vlhkosti sa dlhšie zachová čistý vzhľad rohože.

Praktický systém výmeny rohoží
Rohože sú k dispozícii v systéme výmeny MEWA: Po dohode so zákazníkom sa určia termíny,
počas ktorých sa rohože vyzdvihnú. Potom sa ekologicky vyčistia a následne znova dodajú
naspäť, podľa troch princípov: presnosť, spoľahlivosť a kompetencia. Stav každej rohože sa pred
vyexpedovaním skontroluje a v prípade kvalitatívnych nedostatkov sa táto rohož nahradí novou
rohožou.

Obrázky MEWA:

Rohože MEWA: So špeciálnymi vláknami proti vlhkosti a nečistotám.

Rohože MEWA v modernom vzhľade a pritom mimoriadne odolné.

MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 42 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými odevmi,
čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou „World Wide
Work by MEWA“ ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 4.900 zamestnancov má na starosti viac
než 172.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 2014 dosiahla
skupina MEWA obrat vo výške 583 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je
dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi
troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké produkty/služby".
Spoločnosť bola roku 2013 tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards "Značkou storočia"
a ďalej bola roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom trhu".

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:
MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097
Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk
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