Van kop tot teen professioneel uitgerust
DE NIEUWE MERKENCATALOGUS VOOR WERKVEILIGHEID VAN MEWA IS ER
[Mechelen, september 2018]: De nieuwe MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid 2018/2019 is
verkrijgbaar. In de catalogus vinden professionals en inkopers alles wat nodig is voor arbeidsveiligheid in
bedrijf en werkplaats – van veiligheidsuitrusting over functionele kleding tot huidbeschermingsproducten.
Het ruime assortiment met meer dan 1300 artikelen is overzichtelijk gerangschikt voor een snelle
oriëntering in de vijf categorieën: “Veiligheidsschoenen”, “Werkhandschoenen”, “Kleding”,
“Huidbescherming en hygiëne” en “Adem-, oog-, gehoor- en hoofdbescherming”. In de catalogus zijn ook
nieuwe topproducten van gerenommeerde producenten zoals PUMA, ELTEN, BASE en Dickies
Workwear opgenomen. Bijzonder comfort feature in het gamma veiligheidsschoenen is de innovatieve
WellMaxx dempingstechnologie van ELTEN: dankzij de revolutionaire zoolkern ervaren dragers een
volledig nieuw loopgevoel.

Makkelijk kiezen en bestellen
Het assortiment focust op branches waar bescherming en veiligheid gegarandeerd moet zijn, zoals in
garages, bouw en handwerk, de metaalverwerkende industrie, de machine- en installatiebouw.
Veiligheidsschoenen zijn gegroepeerd volgens merk, veiligheidsklasse en prijs, wat het zoeken naar het
gewenste artikel makkelijker maakt. Wie bepaalde producten wil voorzien van een logo, kan dit via de
druk- en naaiservice meteen mee bestellen. Voor persoonlijk advies staan de experts van MEWA tot uw
dienst.

Levering in heel Europa
In lijn met het motto “alles uit één hand” is de ruime keuze aan producten voor arbeidsveiligheid een
aanvulling op het serviceaanbod van MEWA voor huurkleding en bedrijfstextiel. De catalogus kan besteld
worden via de website van MEWA (www.mewa.be). Deze artikelen zijn in Europa binnen 72 uur
leverbaar. Klanten vinden de producten ook online op www.werkveiligheid.mewa-service.be.
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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 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/
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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