Voor elk seizoen de juiste werkkleding
GROENDIENSTEN EN TUINIERS KLAAR OM WISSELVALLIGE HERFST TE TROTSEREN
[Mechelen, oktober 2018]: Werken in de vrije natuur, omringd door nieuw lentegroen of onder een
stralende zomerzon. Toegegeven, tuiniers en medewerkers van groendiensten zouden het slechter
kunnen treffen. Zo idyllisch is het helaas niet altijd. In het najaar bijvoorbeeld, als de herfst zich van zijn
meest wisselvallige kant laat zien. Dankzij het full-servicesysteem voor werkkleding van MEWA kunnen
tuiniers en groendiensten aan de slag in een outfit op hun maat, voor hun job en voor elk seizoen.

Complementair: Dynamic Construct
Als textieldienstverlener biedt MEWA collecties werkkleding aan die specifiek afgestemd zijn op
verschillende beroepssectoren, zoals de groenbranche. Dynamic Construct is daar een hedendaags
voorbeeld van. De collectie doorstaat weer en wind: het extra robuuste en slijtvaste materiaal geeft de
drager maximaal draagcomfort en is bovendien water- en vuilafstotend. Short of lange broek, jas of
mouwloos vest … de werkkleding zit als gegoten en volgt elke beweging. Doordachte details zoals de
ruime, versterkte zakken voor het opbergen van klein gereedschap en de knieën versterkt met Cordura® ,
verhogen het werkcomfort. De look is casual, de kleuren variëren van klassiek groen tot aardetinten.
Tuiniers kunnen goedgeluimd aan het werk, ook op grijze, miezerige herfstdagen.

Blijven de temperaturen dalen? Om in de laatste rechte lijn naar de winter toch nog enkele noodzakelijke
tuinklussen te kunnen uitvoeren, biedt MEWA bijpassende jassen aan. Jassen in fleece, in softshell en
stevige winterjassen zijn een warme, elegante aanvulling bij de rest van de uitrusting.

Full-service voor de vakman
Ook de weersbestendige kleding wordt aangeboden in een flexibele huurovereenkomst. De vuile kleding
wordt opgehaald, vakkundig gewassen, hersteld waar nodig en volgens afspraak weer teruggebracht.
Ongeacht of het gaat om stedelijke groendiensten met tientallen medewerkers, of om tuinaannemers in
het KMO-segment, het full-service textielmanagementsysteem van MEWA zorgt ervoor dat iedere drager
altijd in een schone en weerbestendige uitrusting naar buiten kan.

Dynamic Construct: casual en comfortabele werkkleding, ook voor de groenbranche

Softshell- en fleecejassen van MEWA: warm en elegant voor wie buiten werkt op kille, miezerige
herfstdagen
(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 artikelen in de MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid
besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit de industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2017 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 672 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/
www.twitter.com/mewa_be

www.facebook.com/MEWANL
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