RABC-certificaat is een troef
MEWA voldoet aan strenge hygiënenormen in de voedingsindustrie
[Mechelen, maart 2013]: Bedrijven actief in de voedingsmiddelenproductie zijn gebonden aan
uiterst strikte hygiënevereisten. Ook op vlak van werkkleding verplicht de Europese wetgeving
ondernemingen in de voedings- en drankenindustrie tot een gegarandeerd hygiënische
kwaliteit, 100% conform aan de HACCP-normering.
“Voedingsbedrijven die op veilig willen spelen, doen voor de kleding van hun medewerkers een
beroep op een RABC-gecertificeerde textieldienstverlener als MEWA”, aldus Dany Vermeir,
technisch directeur bij MEWA Servibel N.V. “Alleen dan kunnen ze zeker zijn van een
hygiënisch smetteloze kwaliteit die integraal deel uitmaakt van het overkoepelende HACCPsysteem.”
Euroclean
Naast het aspect hygiëne zijn draagcomfort en stevigheid ook in de voedingsbranche essentiële
factoren voor werkkleding. Het werk is er immers lichamelijk veeleisend, met vaak wisselende
omgevingstemperaturen. Werkkleding die makkelijk zit en voldoende luchtdoorlatend is - ook in
warme productiehallen - wordt graag én correct gedragen. Dany Vermeir ziet dan ook nog heel
wat potentieel in de Belgische voedingsbedrijven: “MEWA staat bekend om haar ruime
assortiment werkkleding, met diverse collecties gericht op specifieke sectoren. Euroclean is
daarvan een uitstekend voorbeeld.”
Euroclean is de oplossing voor alle branches waarin hygiëne en netheid op de eerste plaats
komt en dus op het lijf geschreven van elke man of vrouw aan het werk in de
voedingsmiddelenproductie. Dames- en herenbroeken, overalls, dames- en herenschorten,
vesten en shirts met lange of korte mouw; Euroclean voldoet aan de norm DIN 10524 voor
werkkleding in voedingsbedrijven en aan alle HACCP-vereisten.
Hygiënegarantie
De stevige stof (50% katoen) die voor Euroclean werd gebruikt, verkeert in topvorm. Elk
kledingstuk heeft een comfortabele pasvorm, functionele details zoals sluitstroken met verdekte
drukknopen en afsluitbare binnenzakken. Om deze troeven ook na veelvuldig dragen ten volle
te behouden én om zeker te zijn van een microbiologische zuiverheid, is er MEWA

textielmanagement. Professioneel onderhoud van de werkkleding door een specialist als
MEWA, betekent een servicesysteem van ophalen, wassen, herstellen waar nodig en opnieuw
aanleveren. In een onberispelijke staat, dat spreekt voor zich!
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. In 2013 werd MEWA door Verlag Deutsche Standards
opnieuw als « Merk van de Eeuw » bekroond en in het handboek « Merken van
de Eeuw – lichtbakens in de zee van merken » opgenomen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
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MEWA Euroclean voldoet aan alle normen op vlak van voedingsmiddelenhygiëne.

