
 

 

 

Alle goede dingen komen in drievoud: nieuwe hitte- en vlambeschermingskleding 

 

MEWA beschermt tegen hitte, straling en vonken 

 

Mechelen, december 2019  Lassers hebben speciale, beschermende kleding nodig. Maar ie-

mand die slechts af en toe moet lassen, heeft uiteraard een andere uitrusting nodig dan iemand 

die regelmatig of zelfs voortdurend laswerkzaamheden uitvoert. Om aan alle verschillende ver-

eisten te voldoen, heeft textieldienstverlener MEWA nieuwe lasbeschermingskleding ontwik-

keld in drie varianten. Bovendien combineren de nieuwe lijnen van de MEWA Dynamic-collec-

tie bewegingsvrijheid, draagcomfort en fraai design. 

 

Drie varianten 

die af en toe laswerkzaamheden moeten uit-

voeren, zoals bijvoorbeeld mechatronici, elektriciens en onderhoudstechnici. De kleding be-

schermt tegen kleine metaalspatten, kort contact met vlammen en stralingswarmte.  

Ben je een echte lasser en werkzaam in de machine-, voertuig-, staal- of fabrieksbouw of op 

scheepswerven? D

stof van deze collectie biedt extreme hittebescherming bij thermische metaalverwerking. 

Moet je op regelmatige basis lassen? Ook dan biedt MEWA uitkomst, want medio 2020 wordt 

 

 

Optimaal draagcomfort 

Deze 

s

Mertens, Productmanagement-verantwoordelijke bij MEWA. De nieuwe lijn hitte- en vlambe-

schermingskleding is ontstaan uit de verdere ontwikkeling van het MEWA Dynamic-assorti-

ment, dat wordt gekenmerkt door maximale bewegingsvrijheid, doorgedreven draagcomfort 

en cool  design We zorgen er bovendien voor dat onze beschermende kleding perfect 

past bij de normale werkkleding, waardoor alle werknemers van een bedrijf dezelfde look dra-

 



 

 

 

Textielsharing 

MEWA biedt de beschermende werkkleding aan in een full-service Textielsharing-systeem. Zo 

besparen ondernemers en logistiek verantwoordelijken op de kosten voor aankoop, opslag en 

textielverzorging. Bovendien hoeven ze het hoofd niet te breken over de voortdurende aan-

passing van de behoeften, bijvoorbeeld wanneer iemand in het team een andere broek nodig 

heeft of wanneer er nieuwe werknemers worden aangenomen. 

 

 

   

Bescherming tegen hitte, straling en rondvliegende vonken: MEWA ontwikkelde drie varianten 

beschermende kleding voor af en toe, regelmatig of voortdurend lassen. 

     

De nieuwe, veilige lijnen uit de MEWA Dynamic-collectie bieden bewegingsvrijheid, draagcom-

 

 
 
MEWA Textil-Management 
 



 

 

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 45 vestigingen van beroeps- en veiligheidskle-
ding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging in full-ser-
vice. Aanvullend kunnen ook artikels besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid. 
Ongeveer 5.600 medewerkers bedienen meer dan 188.000 klanten uit de industrie, handel, ambachten 
en gastronomie. In 2018 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 704 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 cate-
gorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming door 

 
 
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/   

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  
 
 
Contact pers: 
VPR Consult, Betty De Boeck, 
Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be  
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