Dynamic: nieuwe werkkleding van MEWA
Officiële uitrusting voor meer bewegingsvrijheid

[Mechelen, oktober 2015]: MEWA presenteert haar nieuwe, zelfontwikkelde werkkleding voor
werknemers in de industriële productie: Dynamic biedt extreme bewegingsvrijheid, kan tegen een stootje
en ziet er net zo cool uit als moderne outdoor kleding (www.be-dynamic.com). Arbeiders in de industrie
zijn constant in beweging. Ze moeten zich strekken en bukken, werken veel gehurkt – en dus moet ook
hun kleding volgen. “Werkkleding moet even dynamisch zijn als haar drager”, zegt Nicole Kiefer,
verantwoordelijke productontwikkeling bij MEWA. “Daarom hebben we bij het ontwerp van Dynamic grote
aandacht besteed aan bewegingsvrijheid.” Het vest werd geïnspireerd op outdoor kleding: door de
naadloze onderarminzet (“High-Reach-Effekt”) en de bewegingsplooien ter hoogte van de ellenbogen zit
de vest comfortabel, ook bij extreme bewegingen.

Aangekleed voor topprestaties
De stof beantwoordt aan de hoogste vereisten. Dynamic is sterk, robuust en vormvast, ook na meermaals
wassen. Dat werd getest in MEWA’s eigen technische afdeling. “Dynamic heeft al onze sterktetesten
doorstaan”, bevestigt Nicole Kiefer. “Als textieldienstverlener zijn we experts in werkkleding die zwaar op
de proef wordt gesteld. En de nieuwe collectie doet wat haar naam belooft: ze biedt meer
bewegingsvrijheid voor dynamische werkkrachten.” Dynamic overtuigt door een sportieve look. Er zijn
verschillende kleurvarianten, uni of tweekleurig in klaproosrood, marineblauw en antraciet. Elke
onderneming vindt in deze collectie haar gading.
Deze kleding brengt plezier – dat is ook te zien op de nieuwe microsite www.be-dynamic.com. De
collectie wordt er tot in het kleinste detail voorgesteld. Foto’s tonen de diverse toepassingsgebieden in
industrie en handwerk. Hoogtepunt is zeker de film “Een sterktetest voor MEWA Dynamic”: het werk op
de werf zit er op, de arbeiders zijn in een vrolijke stemming. Ze vinden een bal, die ze heen en weer
beginnen te trappen. Al snel groeit het spel uit tot een razende jacht. Iedereen werpt zich in de strijd en
maakt halsbrekende sprongen. Dat is pure actie! En het bewijs: MEWA Dynamic is mee met elke
beweging.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging

in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 172.000 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2014 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 583 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 2013 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de tweede keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be

MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
Foto‘s: MEWA (Vrij van gebruik - verzoek tot bronvermelding)

Nieuw verkrijgbaar bij MEWA textielmanagement: werkkleding Dynamic biedt extreme bewegingsvrijheid
en ziet er goed uit.

