Nieuwe signalisatiekleding van MEWA
ZIEN EN GEZIEN WORDEN – ZICHTBAARHEID BEVORDERT VEILIGHEID
[Mechelen, augustus 2018]: Textieldienstverlener MEWA heeft zijn werkkledinglijn Dynamic uitgebreid
met signalisatiekleding. De nieuwe collectie Dynamic Reflect werd ontwikkeld voor medewerkers die op
elk moment van de dag en in elk seizoen gezien moeten worden: bij wegenwerken, op bouwwerven, op
luchthavens en bij onderhoudsdiensten in steden en gemeenten.

Er zijn situaties waarin signalisatiekleding van levensbelang is: bij mist als men aan het werk is langs
straten en op autosnelwegen, tijdens een onweer voor spoorwegarbeiders, ’s nachts voor het
luchthavenpersoneel. Daarnaast wordt signalisatiekleding ook vereist voor gemeentearbeiders,
vuilnisophalers en voor medewerkers in de milieutechnologie. Een betere zichtbaarheid verhoogt de
veiligheid … de hele dag door, het hele jaar door.

Functie: veiligheid, look: sportief
Om een maximale zichtbaarheid af te stemmen op een hoog draagcomfort en een moderne look, nam
MEWA zijn succeskleding voor handwerkers Dynamic als uitgangspunt om een nieuwe signalisatie-outfit
te ontwerpen. De collectie Dynamic werd geïnspireerd op moderne outdoor kleding en onderscheidt zich
in het bijzonder door zijn grote bewegingsvrijheid en zijn sportieve look.

Tot de collectie behoren werkvesten, -broeken en bretelbroeken in fluorescerend oranje en geel, telkens
in combinatie met de contrastkleuren antraciet, marineblauw en flesgroen. Sweatshirts, polo’s en T-shirts
zijn verkrijgbaar in éénkleurig fluorescerend geel of oranjerood. Dynamic Reflect is gecertificeerd conform
EN ISO 20471, klasse 2. Wordt de vest samen met de broek of bretelbroek gedragen, geldt klasse 3.
Tijdens de ontwikkeling werd de kleding in tal van belastingtests gecontroleerd op sterkte en robuustheid.

MEWA biedt DYNAMIC Reflect aan in zijn gekende huursysteem: de kleding wordt opgehaald bij de
klant, vakkundig gewassen en aangeleverd, klaar om weer gedragen te worden. De beschermende
werking van de signaalfunctie wordt getest alvorens de werkkleding teruggebracht wordt bij de drager.
Van zodra slijtage de goede werking van de reflecterende strepen of de fluorescentie van de stof in
gevaar brengt, worden deze hersteld of vervangen. Alleen zo blijft de veiligheids- en signalisatiefunctie
gegarandeerd.

De nieuwe collectie MEWA Dynamic Reflect werd ontwikkeld voor medewerkers die op elk moment van
de dag en in elk seizoen gezien moeten worden
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(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 voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » 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/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be

MEWA liken op Facebook: www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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