MEWA Dynamic voor dames
WERKKLEDING IN FULL-SERVICE VOOR VROUWEN OP DE WERF

[Mechelen, december 2017]: Steeds meer vrouwen oefenen een vak uit dat lang als typisch mannelijk
werd beschouwd. Ze hebben dan ook dezelfde functionele werkkleding nodig als hun mannelijke
collega’s, alleen in andere maten en een verschillende snit. MEWA, aanbieder van werkkleding in een
full-service huursysteem, reageert op deze marktbehoefte met de lancering van een nieuwe functionele
collectie MEWA Dynamic voor dames.
Vrouwelijke schrijnwerkers, installateurs, elektriciens … de laatste tijd wordt een duidelijke groei
opgetekend van het aantal vrouwelijke arbeidskrachten op de werf. Omdat ze hetzelfde werk doen als
hun mannelijke collega’s moeten deze vakvrouwen ook dezelfde functionele werkkleding dragen. Maar
omdat die kleding ook comfortabel moet zitten, is een snit nodig die afgestemd is op de vrouwelijke
anatomie.
MEWA beantwoordt aan die behoefte. “De vraag van onze klanten en een marktanalyse hebben geleid
tot de ontwikkeling van speciale kleding voor vrouwen die een vak uitoefenen,” aldus Silvia Mertens,
verantwoordelijke productmanagement bij MEWA. “Vrouwen gewoon een mannenoutfit laten dragen is
geen optie. Hun lichaamsbouw vraagt een aangepaste snit. Alleen dan is de kleding functioneel en vooral
aangenaam om te dragen.”

Daarom heeft de textieldienstverlener zijn collectie MEWA Dynamic uitgebreid met vesten en broeken
speciaal voor dames. Andere kledingstukken staan op de planning. De outfits vallen op door hun
bijzonder grote bewegingsvrijheid, beschikken over vele functionele details, tal van zakken en
opbergruimtes voor kleine onderdelen. Optisch verwijst het design naar outdoorkleding. “We hebben
deze succesvolle collectie uitgebreid zodat bedrijven voortaan alle medewerkers in dezelfde uniforme
look kan uitrusten,” zegt Silvia Mertens. Ook de werkkleding voor dames biedt MEWA aan in full-service:
leveren, ophalen, wassen en herstellen is inclusief.

Moderne look, functionele details en passende snit. MEWA heeft haar nieuwste collectie MEWA Dynamic
uitgebreid met vesten en broeken voor vrouwen.
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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 5.200 medewerkers bedienen 180.900 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2016 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 638 miljoen
euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
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, +32 (0)15 45 15 80
MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be
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