Jeans op het werk mag!
Collectie MEWA Businesskleding uitgebreid met jeans en tricot
[Mechelen, september 2013]: Comfortabel in stijl! Dat het niet altijd pak en das of deux-pièces moeten
zijn om op het werk verzorgd voor de dag te komen, toont specialist in werkkleding MEWA met een
nieuwe lijn jeans, pulls, mantels en vesten. Voor dames en heren, een trendy businesslook op kantoor,
aan het onthaal en op klantenbezoek.
Kwaliteit gegarandeerd
De ene jeans is de andere niet! MEWA gaat ook met deze collectie businesskleding resoluut voor
kwaliteit. Concreet betekent dat hoogwaardige stoffen, een minutieuze afwerking en een perfecte
pasvorm. Voor damesmodellen kiest MEWA voor het merk Mac, de jeans voor heren dragen het label
Brax.
Blauw en zwart zijn niet voor niets klassiekers! Iedereen staat goed met de elegante pullovers, gilets
en debardeurs bij MEWA. Het fijne tricot creëert een moderne look en heeft niks meer te maken met
het ooit ietwat oubollige imago van breiwerk. De kledingstukken in blauw en zwart zijn niet alleen
onderling makkelijk te combineren, voor een kleurrijk accent worden ze ook perfect vervolledigd met
sjaaltjes en dassen uit het MEWA-assortiment.
Over vrijheid gesproken … dankzij MEWA Businesskleding gaat elk bedrijf voor een uniforme
uitstraling mét individuele invulling. Delen uit de klassieke businesscollectie maken elke combinatie
af. Jeans met een blazer, kostuumbroek met een trui? Een eigentijdse vest, of een modieuze mantel
voor de winter? Het kan allemaal!
Full-service businesskleding
Textieldienstverlener MEWA zou MEWA niet zijn, mocht ook niet deze collectie in full-service
aangeboden worden ! Op afgesproken tijdstippen worden de kledingstukken opgehaald, vakkundig
gewassen en gestreken, op kwaliteit gecontroleerd, hersteld of indien nodig vervangen, ook wanneer
het team of confectiematen veranderen.Zorg voor werkkleding heet dat !

MEWA Textil-Management

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 43 vestigingen van beroepsen 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:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
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Comfortabele businesslook: MEWA biedt jeans aan in full-service

Perfect trendy gekleed: MEWA breidt assortiment businesskleding uit

Beschut tegen weer en wind: MEWA-mantels in businesslook

