Praha, září 2015
Malý pomocník, velká sací síla
Absorpční podložka Multitex od firmy MEWA pojme až 3 litry oleje
Flexibilním řešením, jak chránit velké a malé plochy před znečištěním a tekutinami, je absorpční
podložka Multitex od firmy MEWA. Sací síla absorpční podložky se mnohokrát osvědčila v
autodílnách i v průmyslové výrobě. Podložka je lehká a má velikost ručníku, váží jen 600 gramů
a má rozměry 60 krát 90 centimetrů, vejde se i do těch nejužších míst a je vždy rychle po ruce.
Podložka dokáže pojmout až tři litry tekutiny – pětinásobek své vlastní váhy. Sací jádro uvnitř
podložky hromadí motorové oleje a oleje do převodovky, rozpouštědla, chladící a mazací
prostředky a žíraviny. Podlahy tak zůstávají dlouho suché a čisté:
- Výrobek tak slouží jako výborná podložka při opravách a údržbářských pracích nebo
v citlivých oblastech strojů a zařízení.
- Díky ekologickému systému managementu textilu firmy MEWA se podložky nemusejí
používat jen jednou, ale opakovaně podle „životnosti“ podložky.
- Pokud je zapotřebí pokrýt větší plochy, lze přes sebe položit více podložek a tak spolehlivě
pokrýt požadovanou plochu.

Rouno tak přesně podle potřeby chrání stroje, pracoviště a podlahu.

Další výhoda absorpční podložky MULTITEX: Není to odpad ve smyslu zákona o odpadech.
Podložky se nekupují, ale jsou nabízeny v rámci managementu textilu firmy MEWA. Podložky
se až do vyzvednutí bezpečně skladují ve speciálně vyvinutém bezpečnostním kontejneru
SaCon firmy MEWA. Potom se podložky ve sjednaném intervalu vyzvednou, ekologicky
vyperou, v případě potřeby se vymění a znovu přivezou. Prostřednictvím systému opakovaného
použití nabízí MEWA také cenově výhodný a v souladu s poptávkou vyvinutý postup, jak
zamezit vzniku odpadu a ušetřit náklady na zpracování odpadu.

Obrázky MEWA:

Flexibilním řešením, jak chránit velké a malé plochy před znečištěním a nebezpečnými tekutinami, je
absorpční podložka Multitex od firmy MEWA.

MEWA nabízí podložku v rámci systému opakovaného použití. Podložky se perou ve výkonných mycích
linkách šetrných ke zdrojům. Čisté podložky se bezpečně zabalené v kontejnerech vracejí zpátky k
zákazníkovi.

Absorpční podložka Multitex – váží 600 gramů a má rozměry 60 krát 90 centimetrů, vejde se i do těch
nejužších míst a je vždy rychle po ruce.

MEWA Textil-Management
Společnost MEWA se svými 42 pobočkami zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným
oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové využití, rohožemi, ale také kompletním systémem služeb
pro čištění součástek. Výrobky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je možné objednat v katalogu
pod značkou „World Wide Work by MEWA“. O přibližně 172.000 živnostníků, řemeslníků a zákazníků
z oblasti průmyslu, obchodu nebo gastronomie se stará 4.900 zaměstnanců. Roku 2014 dosáhla skupina
MEWA obratu 583 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“. Společnost
byla roku 2013 podruhé oceněna nakladatelstvím Deutsche Standards „Značkou století“ a dále byla roku
2015 podruhé vyznamenána jako „Vedoucí značka na světovém trhu“.

Kontakt:
MEWA Textil-Service s.r.o.
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
www.mewa.cz
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:

Více o společnosti MEWA naleznete na www.youtube.com/user/mewacz.
Sledujte společnost MEWA na Twitteru: twitter.com/mewa_cz

