Bewegingsvrijheid in werkkleding
MEWA BREIDT DYNAMIC WERKKLEDING UIT MET SHORTS
[Mechelen, juni 2016]: Het EK voetbal is in volle gang. Vele ‘die hard’ supporters moedigen hun favoriete
team aan vanop de tribune in één van de stadions in Frankrijk. Heel veel anderen zitten tijdens de
matchen thuis aan het tv-scherm gekluisterd. Voor hen is morgen immers alweer een gewone werkdag.
De nieuwe shorts uit het gamma werkkleding Dynamic van MEWA bieden ruime bewegingsvrijheid om
comfortabel te werken én om zelf een balletje te trappen in de middagpauze!

Werkkleding mee met elke beweging
De nieuwe collectie werkkleding voor bouw en industrie werd in het najaar van 2015 gelanceerd. Heel
wat dragers hebben de bewegingsvrijheid die Dynamic biedt ondertussen aan den lijve ondervonden.
“Handarbeiders moeten zich tijdens de job bukken en strekken, boven het hoofd werken en neerknielen
op harde ondergronden. Logisch dat daar bij de ontwikkeling van onze werkkleding rekening mee
gehouden wordt”, aldus Danny Vermeir, technisch directeur MEWA Servibel.

De nieuwe shorts waarmee Dynamic zopas werd uitgebreid, zijn geen uitzondering. Ideaal voor het werk
op de werf tijdens de zomermaanden: luchtig en comfortabel, maar tegelijk robuust en vormvast.
Danny Vermeir: “De shorts in deze collectie hebben alle sterktetesten doorstaan, maar de proef op de
som wordt uiteraard finaal op het werkterrein genomen.”
Als de job erop zit, wordt dat werkterrein al wel eens een speelveld. Dat arbeiders op de werf ook tijdens
het voetballen kunnen rekenen op hun stoere werkkleding, is duidelijk te zien in het filmpje op www.bedynamic.com.

Alle Dynamic werkkleding wordt aangeboden in het MEWA textielmanagement full-servicesysteem.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 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 174.600 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2015 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 612 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
2016 werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde 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

MEWA breidt zijn assortiment Dynamic uit met nieuwe shorts.
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