Met werkkleding klaar voor de zomer
COMFORTABEL AAN DE SLAG MET BERMUDA’S

[Mechelen, juni 2016]: Eindelijk zomer. Tijd voor een luchtige outfit, ook tijdens het werk. Met shorts, shirt
en vest zijn medewerkers er klaar voor. Opdat de zomerse werkkleding zou passen in het totaalplaatje
van het bedrijf, heeft MEWA de werkkledingcollecties Trendline en Dynamic uitgebreid.

De werkshorts uit de Trendline-collectie zijn handig. Vele zakken bieden voldoende plaats voor
gereedschap, reflecterende inzetstukken zorgen voor veiligheid en modieuze accenten. De broeksband
kan worden aangepast en heeft op de rug een wat hogere snit, zodat de korte broek ook bij het bukken
goed zit. Het bijpassende vest biedt veel bewegingsvrijheid en veel ruimte om dingen weg te stoppen. De
shorts en het vest zijn er in dezelfde kleurvarianten als ook de andere artikels uit de collectie, voor een
uniforme look. Ook Dynamic, de nieuwste collectie van MEWA, werd uitgebreid met korte werkbroeken
en vesten. De zomervariant van deze losse kleding in outdoorlook volgt elke beweging en zorgt voor een
aantrekkelijke look.

Kopen of huren? Het is precies bij seizoensartikelen dat huren voordelen biedt. Shorts en shirts zijn
immers snel besteld: even MEWA bellen en het assortiment wordt aangepast aan de zomer. Op een
even korte termijn kan de klant deze artikels in de herfst weer schrappen. Zo bespaart hij op de aankoop
en de stockage van zomeruitrustingen.
Bovendien is dankzij het serviceprincipe altijd schone kleding gegarandeerd: MEWA haalt de gedragen
werkkleding bij de klant op en levert tegelijk fris gewassen outfits. Een dienstverlening die in de zomer,
wanneer meer wordt getranspireerd, voor heel wat extra comfort zorgt.
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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 (TextilManagement). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse
Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In

2016 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: www.twitter.com/mewa_be
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