Laat de zon maar schijnen!
Comfortabel en professioneel de zomer in met MEWA
[Mechelen, juli 2012]: Het is niet omdat in de zomermaanden de temperaturen stijgen, dat het
werk mag blijven liggen. Bouwvakkers, tuinaannemers, landbouwers en andere buitenwerkers
ruilen dan maar al te graag hun gewone werkkledij in voor korte broeken en T-shirts. Dankzij
MEWA kunnen ze dat in alle comfort en veiligheid doen. Want ook veiligheidsschoenen zijn er
in elegante zomermodellen.
Van bermuda tot polo
Tot de standaardcollecties van MEWA behoren seizoensartikelen zoals bermuda’s, ¾-broeken
en vesten zonder mouwen. Ook wie een korte broek draagt, wil stijlvol voor de dag komen. Met
de knie- en kuitlange broeken met verstelbare taille-elastiek van MEWA is dat geen enkel
probleem. Handig zijn de bermuda’s en ¾-broeken in vrijetijdslook sowieso: cargo-, vouwmeteren zijzakken met schuine insteek bieden veel plaats aan klein gereedschap en laten er geen
twijfel over bestaan dat het bij deze collecties wel degelijk om beroepskleding gaat.
Enkele voorbeelden? De bermuda’s, ¾-broeken en lichte vesten van de MEWA Performancelijn in aantrekkelijke, hedendaagse kleurencombinaties. Generation Work, de jonge
beroepskledinglijn in denimlook, met ¾-broeken en vesten met kap. De tweekleurige vesten en
shorts uit de MEWA Twinstar-collectie.
T-shirts en polo’s worden eveneens in een breed kleurenpalet aangeboden, helemaal in lijn met
elke bedrijfskleur en elk firmalogo. Op zoek naar T-shirts, heren-of damespolo’s voor uw
medewerkers? De juiste kleur vindt u ongetwijfeld in de collectie MEWA Basics.
Welke collectie ook de voorkeur krijgt, alle broeken, vesten, T-shirts en polo’s zijn gemaakt uit
aangename kwaliteitsmaterialen. Dankzij het MEWA full-servicesysteem (ophalen, wassen, op
kwaliteit controleren en opnieuw aanleveren) kunnen medewerkers regelmatig hun outfit
wisselen. Zo is het ook in volle zomer fris en verzorgd werken.
Luchtig en toch veilig
Veiligheid voor alles, ook op warme dagen. En dus biedt MEWA modieuze veiligheidsschoenen
voor dames en heren. Er zijn lage schoenen en sandalen in sterk ademend materiaal zodat
zelfs bij hoge zomertemperaturen voeten voldoende lucht krijgen. Met de schoenen uit de

MEWA-koopcatalogus voor arbeidsveiligheid lopen medewerkers er sportief en comfortabel bij.
MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroepsen veiligheidskleding, reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels
voor arbeidsveiligheid. 4.300 medewerkers bedienen meer dan 160.000 klanten uit
industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2011 realiseerde de MEWA Groep
een omzet van 489 miljoen euro. MEWA werd in 1908 opgericht en is vandaag
toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management). In 2011 verkoos
een jury onder leiding van de Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot
de groep van Duitse wereldmarktleiders.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
Volg MEWA ook op Twitter: @MEWA_BE
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
Actuele informatie over het uitkiezen van de juiste veiligheidskleding in de MEWA PSA-Special:
www.mewa.de/psa-experten/passend-schutz-finden/

Foto‘s: MEWA (Vrij van gebruik – verzoek tot bronvermelding)

Licht gekleed, en toch een professionele uitrusting: functionele zomervesten, shorts en shirts
van MEWA.

