WORLD WIDE WORK by MEWA: de merkencatalogus voor werkveiligheidsartikelen is er!
[Amersfoort, augustus 2014]: Hoe kleden arbeiders en vakmensen zich vandaag de dag?
Eenvoudig… Net zo veilig als het werk het vraagt, maar zeker niet saai.
Een wereld aan mogelijkheden geheel afgestemd op de klant. Dat is wat “WORLD WIDE
WORK by MEWA” op 350 bladzijden laat zien. Op 1 september verschijnt de catalogus van het
nieuwe merk voor veiligheidsartikelen van MEWA. Met een frisse look worden meer
kwaliteitsmerken en een ruimere keuze voor alle beroepen en branches dan ooit tevoren
gepresenteerd.
Innovaties en best-sellers voor een goed humeur
Fashionable veiligheidsschoenen van de Britse trendsetter Lee Cooper, elegante lage
schoenen en rijglaarzen van het jonge label No Risk of de opvallend lichte en sportieve
modellen van Ducati. Ze slaan allemaal een goed figuur op het werk en in de vrije tijd. Ook het
merk Korsar werd duidelijk beïnvloed door de huidige trends in vrijetijdsschoenen, met een
uitgebreide collectie in een meerkleurige materiaalmix.
Ook de handen willen goed en mooi beschermd worden. Op meer dan 50 bladzijden in de
catalogus vindt elke vakman de juiste handbescherming in zijn favoriete kleur. Zo ook de
nieuwe Korsar-modellen met antistatische eigenschappen (ESD) en de brandend actuele
handschoenen voor lassers.

Kwaliteit en service overtuigen meer dan 60.000 klanten in Europa
Omdat men vandaag de dag ook op het werk graag met pit voor de dag komt, voert “WORLD
WIDE WORK by MEWA” workwear in het assortiment van geliefde merken als Lowa en Helly
Hansen. Pilotenjassen, al jaren een succesnummer, kunnen besteld worden in diverse nieuwe
kleurencombinaties en in een maatrange van XS t/m 5XL. Het hele team moet tenslotte
comfortabel en in de juiste maat gekleed zijn. “Heel wat aanbieders leveren alleen
standaardconfectie. Onze klanten stellen het bijzonder op prijs dat bij ons een ruime keuze aan
kwaliteitsvolle t-shirts, truien, jassen, broeken en schoenen in alle maten verkrijgbaar is, zowel
voor mannen als voor vrouwen,” zegt Margharet Feldgiebel, bedrijfsleider voor arbeidsveiligheid
bij MEWA. Ze verklaart nog andere voordelen van de unieke veelzijdigheid van “WORLD WIDE
WORK by MEWA”.
“We werken samen met meer dan 250 producenten uit de hele wereld. Hierdoor kunnen we

onze klanten onafhankelijk adviseren en altijd het voor hen beste product aanbevelen. Zou dit
artikel toch niet leverbaar zijn, kennen onze medewerkers zeker alternatieven. Dat betekent
geen lange wachttijden voor artikelen, die men dringend nodig heeft.”
Ondertussen vertrouwen meer dan 60.000 klanten in 15 Europese landen op deze
onafhankelijke dienstverlening.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, wastafels voor onderdelenreiniging, evenals
artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work by MEWA ». Ongeveer 4.700
medewerkers bedienen circa 170.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2013
realiseerde de MEWA Groep een omzet van 555 miljoen euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2011 werd MEWA door Verlag
DeutscheStandards tot « wereldmarktleider» uitgeroepen en in 2013 opnieuw als « Merk van de Eeuw »
bekroond.
.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl

MEWA Textil-Management op film:
Wat MEWA allemaal biedt, toont de met een „red dot award: communication design 2012“ bekroonde
imagofilm „Het textielidee voor mens en milieu“. Deze en vele andere MEWA-films vindt u op
www.youtube.com/user/mewaNL.

MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_nl

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

Softshell pilootvest van Korsar

Getailleerde Crossover fleecevest met kap voor dames van Korsar

Aangenaam licht: Korsar Crossover fleecevest

Sportieve veterschoenen klasse 3 met metaalvrije perforatiebescherming

Korsar textiele veiligheidshandschoenen met latexlaag zijn vochtwerend en grijpvast

Handen beschermen tegen mechanische kwetsuren: Korsar veiligheidshandschoenen uit leder
zijn verkrijgbaar in diverse kleuren

