Alles uit één hand
MEWA VULT HUURSERVICE AAN MET KOOPARTIKELEN
[Amersfoort, december 2018]: Bij textieldienstverlener MEWA kan je terecht voor de huur in full-service
van de juiste werk- en veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en vloermatten, onderdelenreinigers,
katoenen-handdoekdispensers, autobeschermhoezen en vloerreinigers. Da’s al heel wat, maar daar blijft
het niet bij. Wie op MEWA beroep doet voor zijn textielmanagement, kan immers in de MEWA
merkencatalogus voor werkveiligheid terecht voor de aankoop van alle persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Complementair aanbod
Veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, oog-, gehoor-, hoofd- en ademhalingsbescherming, producten
die de huid beschermen en hygiëneartikelen, maar ook andere bedrijfsbenodigdheden en diverse kleding
voor werk en vrije tijd: een ruim assortiment koopartikelen dat tegelijk een perfecte aanvulling is op het
full-service huuraanbod. Zo is elke medewerker in elke onderneming - ongeacht het type job dathij
uitoefent en om het even in welke branche het bedrijf actief is - van kop tot teen veilig uitgerust met een
kwaliteitsuitrusting. Dat je daarvoor kan vertrouwen op de samenwerking met één partner, is uiteraard
een belangrijke troef.

MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid
De MEWA merkencatalogus heeft ruim 7.300 verschillende artikelen op voorraad. Van het eigen
huismerk of van externe gerenommeerde merken, allemaal hebben ze hun onberispelijke kwaliteit
gemeen. Of je het assortiment online (www.werkveiligheid.mewa-service.nl) verkent of de
merkencatalogus doorbladert, de MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid is gefundeerd op
deskundig advies, de modernste distributielogistiek en een snelle levering.

De merkencatalogus voor werkveiligheid verzamelt alle koopartikelen
(Foto: MEWA)

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en schoonloopmatten, evenals wastafels voor
onderdelenreiniging in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels besteld worden in de MEWA
merkencatalogus voor arbeidsveiligheid. 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 Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
MEWA Movie Channel: www.mewa-service.nl/newsroom/alle-videos/
www.twitter.com/mewa_nl

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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