Nederland transportland:
MET MEWA TEXTIELMANAGEMENT ALTIJD GOED GEKLEED DE WEG OP!

[Amersfoort, juli 2017]: Nederland is een land van vele talenten, ook op professioneel vlak. Op- en
overslag en transport bijvoorbeeld zijn branches waarin we niet gewoon goed zijn, maar echt uitblinken.
Chauffeurs in hun vrachtwagens en bestuurders van bestelwagens gaan iedere dag gepassioneerd aan
de slag. MEWA Textielmanagement zorgt ervoor dat ze dat in alle comfort en veiligheid kunnen doen,
met de gepaste werkkleding.

Werkkleding huren, service inbegrepen!
Vrachtwagenbestuurders brengen uren door achter het stuur. Een ergonomische autostoel is dan
absoluut onmisbaar, maar ook makkelijk zittende kleding draagt bij aan een comfortabele werkdag. Dat
laatste geldt trouwens eveneens wanneer veelvuldig in- en uitgestapt moet worden om te laden en
lossen. Om nog maar te zwijgen van de weg op moeten overdag en ’s nachts, van rijden door weer en
wind. Nederland is immers niet alleen een transportland, maar helaas ook een land van regen en wind!

MEWA biedt voortaan sinds begin 2017 ook in Nederland, naast herbruikbare poetsdoeken, de
werkkleding in full-service. Dat zijn de ‘klassieke’ collecties zoals Twinstar, Trendline en Performance,
maar onder andere ook signalisatiekleding waarmee chauffeurs gaan voor de ideale pasvorm en optimaal
draagcomfort in combinatie met een uitstekende zichtbaarheid en weerbestendigheid. Alle werkkleding
kan bovendien mooi aangevuld worden met MEWA Basics hoogwaardige polo’s en T-shirts.

Transportbedrijven kiezen de collectie die het best past bij de branche waarin ze actief zijn, bij hun
corporate look, … Wat de keuze ook is, de gepaste werkkleding wordt aangeleverd in de juiste
hoeveelheid en maten, op afgesproken termijnen opgehaald om vakkundig te wassen, hersteld indien
nodig en netjes op tijd weer bij de gebruiker gebracht, zelfs tot in de locker. Kledingmaat veranderd?
Geen nood, MEWA doet de nodige aanpassingen.
Werkkleding van MEWA is er voor alle sectoren. Ter aanvulling is er bovendien de catalogus ‘World Wide
Work by MEWA’, voor een uitgebreid aanbod schoenen en handschoenen. Zo kunnen ook transporteurs
dankzij MEWA Textielmanagement alle dagen in een schone, persoonlijke outfit de weg op!

Meer over gepaste werkkleding bij MEWA: www.mewa-service.nl/is-stijlvol

Van vest tot broek, van T-shirt tot jas … stijlvolle werkkleding van MEWA is er voor elke branche (Foto’s:
MEWA)

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 Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
MEWA Movie Channel: www.mewa-service.nl/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl
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