Een onberispelijk team!
MEWA beroepskleding voor de levensmiddelenhandel: hygiënisch en aantrekkelijk
[Mechelen, december 2012]: Appetijtelijk uitgestalde lekkernijen bij de bakker, vers vlees in de
rijkelijk gevulde toonbank bij de slager of een kleurrijk pallet van groenten en fruit bij de
groenteboer, dat valt bij de klant in de smaak! Tenzij … de medewerkers die instaan voor de
bediening er helemaal niet zo netjes uitzien.
Dat de kwaliteit en de versheid van de voedingsmiddelen top moeten zijn, is vanzelfsprekend.
Maar het beeld dat de klant van een winkel heeft, wordt ook mee bepaald door het voorkomen
van het bedienend personeel. Vuile blouses en gekreukte schorten laten geen goede indruk na.
Wanneer medewerkers zelf voor het onderhoud van hun outfit verantwoordelijk zijn, loopt dat
weliswaar even goed, maar na verloop van tijd gaat de beroepskleding toch sporen vertonen van
frequent gebruik en vlekken die er in de gewone, huishoudelijke wasmachine niet meer uitgaan.
De oplossing voor een altijd goed gekleed team ligt bij de professionele dienstverlening van
MEWA.
Professioneel gekleed
MEWA biedt beroepskleding voor service en productie in een full-servicesysteem: uitrusting,
aankleding op maat van elke medewerker, inclusief wassen en onderhouden van het
bedrijfstextiel. De werkkleding die MEWA aanbiedt voor teams in de retail is aantrekkelijk,
comfortabel en handig. Shirts en vesten, blouses en hemden, broeken en rokken, schorten en
kielen in verschillende kleuren en modellen kunnen naar hartelust gecombineerd worden. De
hygiënekleding van MEWA voor productiemedewerkers is er enkel in wit en voldoet aan alle
bepalingen van de norm DIN 10524 voor beroepskleding in de levensmiddelensector. Afhankelijk
van de risicoklasse schrijft deze norm lichte kleuren voor, waarop vervuilingen die een gevaar
vormen voor de hygiëne meteen zichtbaar zijn.
Onderhoud volgens het boekje
De MEWA textielservice zorgt er altijd voor dat schone werkkleding op de werkplek klaar ligt.
Vakkundig onderhouden beroepskleding past in elk HACCP-concept. Opdat outfits continu, en
niet alleen bij het eerste dragen, zouden beantwoorden aan de hygiënische voorschriften van de

levensmiddelenproductie en –handel, beveelt DIN 10524 aan ze door een professional te laten
wassen. MEWA is ook DIN EN 14065 (bedrijfstextiel behandeld in wasserijen – met
controlesysteem voor biocontaminatie) gecertificeerd en voldoet aan alle relevante hygiënische
vereisten.
Het staat vast, wanneer een bedrijf of medewerkers thuis zelf hun werkkleding wassen, levert dat
niet altijd een hygiënisch zuiver resultaat op. Enkel een precies gedefinieerd en gecontroleerd
proces geeft zekerheid. Een professionele textieldienstverlener als MEWA hanteert het RABCsysteem (Risk Analysis and Biocontamination Control) en wast conform DIN EN 14065. Het
speciale onderhoudsproces garandeert microbiologisch verantwoorde kwaliteit en zorgt voor
eenabsoluut veilige textielhygiëne.
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
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VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
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MEWA Servicekleding: speciaal ontwikkelde stoffen en heldere kleuren zorgen altijd voor een
hygiënische en een optisch onberispelijke look.

MEWA Euroclean beantwoordt aan de norm DIN 10524 ‚Beroepskleding in voedingsbedrijven‘ en
voldoet aan de actuele EU-richtlijnen en HACCP-vereisten.

