Dat is slim!
WERKKLEDING IN FULL-SERVICE TESTEN MET MEWA SLIM

[Amersfoort, november 2017]: Voor degene die overwegen zijn werkkleding te huren bij een professionele
textieldienstverlener, maar overtuigd wil worden van het verhuursysteem en de kwaliteit, is er nu MEWA
SLIM. Met dit pakket kunnen bedrijven werkkleding én de service uitproberen, zonder enige verplichting
nadien!

MEWA SLIM is een goede instap in de MEWA-service voor werkkleding. Een aantrekkelijk
introductieaanbod om te ontdekken hoe textielmanagement de werkdag daadwerkelijk kan verlichten.
Twee collecties voor industrie en handwerk, tien producten en twaalf weken om te testen. Bedrijven
kiezen het gewenste MEWA SLIM-pakket en klaar, de full-service van MEWA loopt!
Overtuigd? Dan kan MEWA SLIM eenvoudig worden omgezet in een vast contract met tal van extra
opties na afloop of al tijdens de looptijd.
Performance®: slim gezien!

Eén van de collecties die MEWA aanbiedt in haar SLIM-formule, is MEWA Performance®: robuuste
werkkleding in een coole look met heel wat handige details. Met bijvoorbeeld verstevigingen in polyamide
Cordura op cruciale plekken. Dit maakt de tweekleurige kledingstukken bestand tegen de belasting van
intensief dagelijks gebruik. De vele functionele zakken voor diverse gereedschappen zijn nog zo’n slimme
troef. Net als de reflecterende biezen, die niet alleen een modieuze twist geven, maar bevorderen
bovendien de zichtbaarheid van de drager bij slecht weer of invallende duisternis. Knielend werk
verrichten? Daarvoor zijn op de broek zakken voor kniebeschermers aangebracht.
MEWA Performance® is er in moderne kleurencombinaties, met basic zwart steevast als één van beide
kleuren. De collectie omvat overalls, werkbroeken en -shorts, werkjassen en -vesten, en bretelbroeken.

Full-service textielmanagement bij MEWA: wij leveren de werkkleding, halen ze na het dragen weer op,
bezorgen ze na het wassen en, wanneer nodig, repareren of vervangen. Ook tijdens de testperiode met
MEWA SLIM. Ook voor MEWA Performance®.

MEWA Performance® voor handwerk en industrie: nu uittesten met MEWA Slim

MEWA Performance®, tweekleurig met slimme details

MEWA Performance®, robuust met veel functionele zakken
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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 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
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
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