
 

 

Textielsharing 

Een professioneel imago met de borduur- en labelservice van MEWA 

De eerste indruk telt – zowel in de industrie als in de ambachtelijke sector. Voor een professio-

nele omgang met elkaar en een goed bedrijfsimago is niet enkel een correcte, uniforme werk-

kledij essentieel, maar ook de aanduidingen daarop, zoals het bedrijfslogo of naamlabels. Uni-

forme aanduidingen op werkkledij vergroten de herkenbaarheid van het bedrijf en bevorderen 

tegelijk het wij-gevoel van de werknemers. 

[Amersfoort, april 2019]: of tuinbroekenbroeken, schorten, shirts of beschermende kledij bedrukt 

of geborduurd moeten worden, hangt evenzeer af van het materiaal van de werkkledij als van 

het gebruik ervan. Borduursels zijn zeer duurzaam, behouden hun kleur ook na veel wasbeur-

ten en rafelen niet uit. Een geborduurde naam op de kraag van een ober, bijvoorbeeld, ziet er 

zeer elegant uit. In de gezondheidssector zorgt deze voor duidelijkheid en vertrouwen. 

Rondvliegende vonken, stof en dampen in industriële productiehallen en ambachtelijke werk-

plaatsen daarentegen stellen niet enkel de werkkledij, maar ook de aanduidingen erop op de 

proef. Hiervoor is een duurzame oplossing vereist. Logo's en naamplaatjes kunnen, in de ge-

wenste kleuren, op de kleding aangebracht worden en snel vervangen worden als ze er niet 

meer goed uitzien.  

Ook bedrukken met zeefdruk zorgt voor duurzame aanduidingen. Het kleurenspectrum is onbe-

grensd en zelfs de kleinste details kunnen weergegeven worden. Aangezien de kleur recht-

streeks en op een duurzame manier in de vezels dringt, kan de werkkledij van arbeiders in de 

industrie, transportfirma's of luchthavenpersoneel zo veredeld worden. Voor ambachtelijke be-

drijven is er de voordeligere transferdruk, waarmee shirts, vesten of schorten  op een duurzame 

manier bedrukt kunnen worden.  

 

Bijzondere vereisten voor emblemen op PBM  

Men dient bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer er aanduidingen aangebracht moeten 

worden op beschermende kleding (PBM). Emblemen moeten qua vorm, materiaal, grootte en 

positie aan de PBM aangepast zijn. "Vlamvertragende emblemen kunnen bijvoorbeeld niet in 

om het even welke kleur gemaakt worden. Bij reflecterende kleding is er slechts een beperkt 

oppervlak beschikbaar voor emblemen en bij chemische beschermende kleding wordt de 



 

 

exacte positie aangegeven", legt Silvia Mertens, Product Manager bij MEWA, uit. Ook het mate-

riaal van de emblemen moet precies aan de vereisten voor beschermende kleding voldoen. Zo 

zijn bijvoorbeeld brandbare emblemen of draden die bij de minste hitte smelten ongeschikt voor 

kleding die moet beschermen tegen hitte en vlammen. Ook te dikke naden, die het wegleiden 

van vonken verhinderen, brengen de beschermende functie in gevaar en stellen het typeonder-

zoek van de kleding in vraag.  

Om zeker te zijn dat de beschermende functie ondanks de aanduidingen gegarandeerd blijft, is 

het aan te bevelen om logo’s of borduursels te laten aanbrengen door een professioneel bedrijf 

dat gespecialiseerd is in werkkledij. MEWA biedt in het kader van zijn textieldiensten een derge-

lijke professionele borduur- en logodienst aan. Daarmee ondersteunt de leidende textieldienst-

verlener bedrijven bij het creëren van een uniform imago en biedt het alle textiel- en logo-

diensten centraal aan. 
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Logo's en naamlabels kunnen, in de gewenste kleuren, op de kleding aangebracht worden. 

      

Bedrukken met zeefdruk: het kleurenspectrum is onbegrensd en zelfs de kleinste details kunnen 



 

 

weergegeven worden. 

 

Men dient bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer er aanduidingen aangebracht moeten 

worden op beschermende kleding. Emblemen moeten qua vorm en materiaal aangepast zijn 

aan de PBM en aan de plaats waar ze aangebracht worden. 

 

MEWA Textil-Management 

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en veiligheidskle-
ding, poetsdoeken, olieopvang- en schoonloopmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging in full-
service. Aanvullend kunnen ook artikels besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor arbeidsveilig-
heid. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit de industrie, handel, am-
bachten 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 catego-
rie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming door Ver-
lag 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  
 
 
Contact pers: 
VPR Consult, Betty De Boeck, 
Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be  
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