Nog een sportieve collectie van MEWA
MEWA TRENDLINE COMBINEERT COMFORT EN FUNCTIONALITEIT
[Amersfoort, mei 2018]: Na MEWA Dynamic, werkkleding voor meer bewegingsvrijheid, stellen we
vandaag MEWA Trendline voor. Een robuuste tweekleurige collectie die uitmunt door zijn sportieve
pasvorm.

Voor wie werkkleding comfortabel en functioneel moet zijn, maar tegelijk ook een statement mag zijn, is
er Trendline. Een dynamische collectie voor mannen en vrouwen die van aanpakken weten en dat in hun
coole werkkleding ook uitstralen.

Een perfecte pasvorm, een hoogwaardige afwerking en handige details zijn essentiële voordelen voor
professionals die kwaliteit eisen.
MEWA Trendline wordt aangeboden in stijlvolle tweekleurencombinaties, zoals onder meer
junglegroen/zwart, chilirood/zwart en wit/steengrijs. Zakken en andere praktische details zoals
hamerlussen, reflecterende inzetstukken en knie-uitsparingen in corduroy zijn afgezet in één van beide
kleuren. Op die manier zijn ze niet alleen functioneel, maar springen ze ook in het oog.
De collectie bestaat uit broeken, bretelbroeken en shorts, mouwloze vesten en hemden met lange
mouwen, jassen, een fleecevest en een softshelljas. Helemaal in lijn met de bedrijfslook en op maat van
individuele voorkeuren.

Zwaar fysiek werk in de bouw? Gekleed in MEWA Trendline kunnen handwerkers elke klus aan. En
dankzij de full-service van MEWA textielmanagement worden alle kledingstukken opgehaald wanneer ze
vuil zijn, gewassen, hersteld wanneer nodig en schoon weer teruggebracht. Zo komt ook de drager van
MEWA Trendline altijd professioneel voor de dag. Ontdek hier hoe MEWA bijdraagt aan een goed gevoel
op het werk.

MEWA Trendline: collectie met sportieve pasvorm in coole kleurencombinaties.

De drager van MEWA Trendline gaat voor zijn persoonlijke voorkeur. Hier een werkbroek in
chilirood/zwart met steengrijs hemd.

Eén van de voordelen van MEWA Trendline: de vele handige zakken en functionele details.
(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 artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit
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/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl
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