Nieuwe merkencatalogus van MEWA is sleutel naar vooruitgang
Innovatieve producten, toekomstgerichte arbeidsveiligheid
[Amersfoort, september 2013]: Robotica, 3D-printen, nanotechnologie, de ontwikkeling van de
technologie gaat razendsnel. Wie de evolutie op de voet wil volgen, moet optimaal beschermd
zijn. De nieuwe MEWA-catalogus brengt de huidige stand van de techniek en de highlights van
de topmerken in arbeidsveiligheid bijeen. Klaar voor de uitdagingen van de toekomst!
Aan het werk! Van top tot teen beschermd.
Van Ansell, Elten en Helly Hansen via Hakro, Honeywell en Korsar tot Puma, in de nieuwste
editie van de merkencatalogus voor arbeidsveiligheid zijn alle gekende merken uit de branche
verzameld. Een groot aantal nieuwe artikelen van topkwaliteit die van top tot teen beschermen
en vandaag al een antwoord geven op de vereisten van morgen. De verschillende hoofdstukken
worden omkaderd met indrukwekkende verhalen en beelden over toekomsttechnologieën,
waarmee MEWA haar succesrijke catalogusconcept “World Wide Work” verderzet.
Toekomsttechnologieën voor beter, veiliger en eleganter werken
Ook op gebied van werkschoenen, handschoenen en kleding staat de technologie niet stil. Het
comfort voor de drager vaart er wel bij. De behoeften van de klanten op de werkvloer
veranderen voortdurend en dus werkt MEWA continu aan de ontwikkeling van het aanbod.
Daar komen nieuwe vezels en technieken bij kijken, maar ook trends geïnspireerd door de
outdoor- en vrijetijdsmode.
In vergelijking met de schoenen met stalen tussenzool vroeger, zijn moderne
veiligheidsschoenen met Air-Tech-zool, schokdemping aan de hiel, GORE-TEX-membraan en
doortrapbescherming in textiel een ware verwennerij voor de voeten. Extra comfort en een look
die in de smaak vallen. Met de nieuwe materialen brengt MEWA een ruime keuze schoenen uit
veiligheidsklasse S3, allemaal even comfortabel en elegant als een vrijetijdsschoen. Nog meer
high-tech bij de handschoenen, waar glasvezel, KEVLAR® en sterk polyethyleen uitermate
doeltreffend beschermen tegen snijwonden. Gedaan met zware handschoenen in leer, voor
precieze montagetaken zijn er nu lichte materialen.
De catalogus brengt ook een groot aanbod maten en alternatieven voor dames. Bij de
bovenkleding kan een breed assortiment waterdichte en ademende buiten- en binnenjassen

gecombineerd worden, naargelang de weersomstandigheden en zonder in te boeten aan
comfort. Voor liefhebbers van outdoormode presenteert de MEWA-merkencatalogus 2013/2014
tal van doorgestikte vesten, fleece- en Softshelljassen, zoals de « High Q »-collectie van Korsar.
Functioneel, modern en van topkwaliteit. Dat is de trend voor werkkleding, zowel voor dames
als heren. MEWA kijkt vooruit. Wie de nieuwe catalogus raadpleegt, is daarvan snel overtuigd !
MEWA Textil-Management

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 43 vestigingen van
beroeps- en veiligheidskleding, reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten,
evenals artikels voor arbeidsveiligheid. Meer dan 4.500 medewerkers bedienen
meer dan 165.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In
2012 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 528 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:
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De nieuwe merkencatalogus van MEWA: innovatieve producten voor bijna alle toepassingen

MEWA biedt de S1-klasse aan: high-tech materialen maken veiligheidsschoenen beter, veiliger
en … eleganter

Voor alle wensen: uitgebreid assortiment Softshell- en Fleecejassen in het Crossover-systeem

