In weer en wind
Veilig aan het werk met signalisatiekleding van MEWA
[Mechelen, oktober 2012]: Zien en gezien worden. Wie veilig aan de slag wil op de openbare weg,
langs spoortrajecten of op luchthavens kan daar maar beter rekening mee houden. Een ongeluk is gauw
gebeurd en dus hebben stratenbouwers en onderhoudsmedewerkers in het verkeer alle baat bij een in
het oog springende outfit. MEWA helpt om opvallend én comfortabel voor de dag te komen.
MEWA Multiwear
Met haar Multiwear-collectie brengt MEWA de eerste combinatie met signalisatiewerking en
bescherming tegen koude en regen. De textieldienstverlener hanteert daarbij het zogenaamde
laagjesprincipe; van zodra de zon weer door de wolken breekt is de outfit in een klein ogenblik
aangepast zonder echter de zichtbaarheid in het gedrang te brengen. Ideaal dus voor ons wisselvallige
Belgische weertje!
De Multiwear-collectie bestaat uit fluorescerende oranjerode overjassen, uitritsbare laminaatjassen en
marineblauwe fleecevesten. Daarbij behoort uiteraard ook een overtrekbroek met bijpassende
laminaatbroek, eveneens uitritsbaar. Een kwintet dat conform is volgens de normen EN 343
(bescherming tegen regen), EN 471 (signalisatiewerking) en EN 14058 (bescherming tegen koude).
Functionaliteit is essentieel, maar ook draagcomfort is belangrijk. Uiteindelijk wordt beroepskleding
vele uren per week gedragen. Daarom worden in MEWA Multiwear lichte, ademende materialen
verwerkt die op geen enkel moment de bewegingsvrijheid hinderen.
MEWA Security
Dankzij de opvallende kleuren, fluorescerende materialen en moderne reflecterende strepen lopen
arbeiders in MEWA Security duidelijk in de kijker, dag én nacht. In het donker zenden de reflecterende
strepen heldere signalen uit. Verticale strepen ter hoogte van de romp en langs de zijkant zorgen ook bij
gebogen houding voor een blijvende zichtbaarheid. Daarmee voldoet MEWA Security aan alle vereisten
van de Europese norm EN 471.
Veiligheidskleding is één, comfortabele veiligheidskleding is MEWA. Jassen, vesten, band- en
bretelbroeken van de Security-collectie zijn licht en soepel om dragen. Beluchtingszones ter hoogte van
de oksels en de rug zorgen voor een comfortabel gevoel.
MEWA Security is er in de kleurencombinaties oranje-rood, oranje-blauw, geel-blauw en oranje-groen.

Vakkundige zorg
MEWA zou MEWA niet zijn, mochten ook deze collecties veiligheidskleding niet worden aangeboden
binnen het beproefde systeem voor Textil-Management. Dat betekent textieldienstverlening door een
professional: gedragen kleding wordt op afgesproken termijnen opgehaald, gewassen, op kwaliteit
gecontroleerd en piekfijn weer aangeleverd, indien gewenst tot in de kledingkast bij de klant.
MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
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

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

3-voudige bescherming met MEWA Multiwear: overjas
en -broek zijn gecertificeerd als signalisatiekleding, de
laminaatjas en -broek houden nat tegen en het fleecevest
verwarmt op koude dagen.

MEWA Security: goed zichtbare signalisatiekleding
conform EN 471. Voor iedereen die overdag en ´s nachts,
en ook bij slechte zichtbaarheid, buiten werkt.

