MEWA breidt DYNAMIC collectie uit met softshellvesten
GEWAPEND TEGEN MAARTSE BUIEN EN APRILSE GRILLEN

[Mechelen, februari 2017]: MEWA heeft zijn nieuwe werkkleding DYNAMIC uitgebreid met outdoorjassen.
Tijdens de tussenseizoenen beschermen de modellen in softshell tegen weer en wind. Net als alle
producten van MEWA zijn de vesten verkrijgbaar in een huursysteem.

Wie buiten werkt, is overgeleverd aan de grillen van de weergoden. Dat geldt in het bijzonder voor de
wispelturige overgang van winter naar lente. Op sommige dagen is er nog vrieskou terwijl andere dagen
dan weer zacht zijn. Er is afwisselend zon, regen en sneeuw. Zo’n weer vraagt een professionele
uitrusting, die verwarmt en beschermt en die voor een aangename lichaamstemperatuur zorgt. Wie vaak
binnen met buiten verruilt, heeft ademende werkkleding nodig met lucht- en vochtregulering – noch te
warm, te koud of te vochtig. Anders dreigen verkoudheden en ziektedagen.

Verkrijgbaar als dames- en herenmodel
Om te voldoen aan de vele vereisten, heeft MEWA zijn nieuwste werkkleding “DYNAMIC” uitgebreid met
weerbestendige outdoorjassen. Deze softshellvesten houden kou en nat tegen,maar zijn toch erg licht en
bieden een hoog draagcomfort. De jas is er voor dames en heren.
Bewegingsvrijheid staat centraal. De kleding volgt elke beweging – daarvoor zorgt het High-Reach effect
bij de jassen. Handige details zoals een opstaande kraag, kinbescherming, ruime borstzakken en
bodemversterking in de zakken creëren robuuste en doordachte werkkleding. Reflecterende elementen
en decoratieve naden zorgen voor optische accenten.
Professioneel werken - bij alle weersomstandigheden - en er tegelijk goed uitzien: dat is DYNAMIC. De
kleding is verkrijgbaar in het slimme verhuursysteem van MEWA. Dat betekent advies, uitrusting van het
team, ophalen en wassen van de kleding, opnieuw aanleveren op afgesproken tijdstippen. Stipt,
betrouwbaar en duurzaam.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 174.600 klanten uit industrie,

handel, ambachten en gastronomie. In 2015 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 612 miljoen
euro. MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (TextilManagement). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse
Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In
2016 werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw”
bekroond en in 2015 voor de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be

Professioneel werken - bij alle weersomstandigheden - en er tegelijk altijd verzorgd uitzien. Dat is
MEWA DYNAMIC in het full-servicesysteem
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