Traditie en trend in één
COOLE OUTFIT VOOR SCHILDERS EN STUKADOORS
[Mechelen, september 2018]: Wit staat voor traditie, zwart geeft de huidige trend aan. Deze modieuze
contrasterende kleuren karakteriseren de nieuwe collectie van MEWA voor schilders en stukadoors. Met
deze outfits breidt de textieldienstverlener zijn collectie Dynamic Construct verder uit.

Drie jaar geleden startte MEWA met de ontwikkeling van een nieuwe collectie werkkleding voor
handwerkers. Deze moest robuust zijn, er goed uitzien en elke beweging volgen. Het resultaat: Dynamic
Construct. Sindsdien wordt de op outdoor kleding geïnspireerde collectie continu uitgebreid. Het jongste
product in de rij is een variant voor schilders en stukadoors.

Voor extra bewegingsvrijheid zorgen de naadloze onderarminzet en de bewegingsplooien aan de
ellenbogen. De broeken zijn uitgerust met een elastische tailleband en stretchelementen. Ideaal voor
schilders, die constant in beweging zijn, zich moeten strekken en bukken, boven het hoofd werken en op
de knieën zitten.

Wit blijft wit, zwart blijft zwart
Opvallend is het ontwerp: de basiskleur wit - traditioneel in de branche - werd gecombineerd met grijze
en zwarte accenten. Dat zorgt voor een coole look, terwijl de behandeling van het tweekleurige materiaal
dankzij de professionele zorg bij MEWA in veilige handen is. “Bij alle meerkleurig textiel bestaat het risico
dat een kruiscontaminatie optreedt. Klassiek voorbeeld: de rode sok die een hele lading wasgoed kan
verkleuren,” aldus Danny Vermeir, technisch directeur bij MEWA Servibel NV. “Opdat zoiets niet zou
gebeuren, moet de stof kleurecht zijn en vakkundig gewassen worden. Daar kan je bij MEWA 100% op
vertrouwen.”

Naast de kleurechtheid van de stof zorgt MEWA met vakkundige wasprocessen voor een constante
kwaliteit zonder verkleuringen. MEWA haalt de vuile werkkleding op, wast en controleert elk afzonderlijk
kledingstuk en brengt het schone wasgoed terug bij de klant.

Wit staat voor traditie, zwart geeft de huidige trend aan. Modieuze contrasterende kleuren die de nieuwe
collectie van MEWA voor schilders en stukadoors karakteriseren

Werkkleding voor handwerkers MEWA Dynamic Construct: voor extra bewegingsvrijheid zorgen de
naadloze onderarminzet en de bewegingsplooien aan de ellenbogen
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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 worden besteld in de MEWA merkencatalogus voor
werkveiligheid. 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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