
 

 

 

Nieuwe veiligheidskleding voor wie in de elektrotechniek werkt 

EXTRA BESCHERMING HUREN TEGEN DE THERMISCHE RISICO’S VAN VLAMBOGEN  

 

[Mechelen, februari 2019]: Installateurs van elektrische installaties, energieleveranciers of elektriciens, 

wie in de elektrotechnische branche werkt, wordt geconfronteerd met het gevaar van vlambogen. Soms 

kunnen installaties tijdens onderhoudswerken of herstellingen niet uitgeschakeld worden en moeten de 

werkzaamheden onder spanning uitgevoerd worden. Met de collectie Dynamic Allround Arc biedt MEWA 

nieuwe huurkleding die beschermt tegen de thermische effecten van een elektrische stoorlichtboog. 

 

De nieuwe veiligheidskleding zit makkelijk, is veilig en ziet er cool uit. Door de dubbel gelaagde voorzijde 

zorgt MEWA Dynamic Allround Arc voor een doeltreffende, betrouwbare bescherming van installateurs, 

medewerkers van gemeentediensten en energieleveranciers. Vesten, broeken en bretelbroeken 

garanderen dagelijkse, beproefde bescherming tegen elektrostatische ladingen volgens EN 1149-5 

(elektrostatische eigenschappen, antistatisch), tegen hitte volgens EN ISO 11611 en 11612, en tegen 

stoorlichtbogen volgens IEC 61482-1-2, klasse 2. 

 

Opdat deze belangrijke beschermende functies gedurende lange tijd behouden zouden blijven, is de 

kleding bij MEWA verkrijgbaar in full-service. De veiligheidskleding wordt geleverd, na gebruik opgehaald 

en vakkundig gewassen. Tegelijk checkt MEWA de kledingstukken op functionaliteit, zodat gebruikers 

zeker kunnen zijn dat de kleding ook na het wassen blijft voldoen aan de geldende norm. Voor 

ondernemingen betekent dit niet alleen meer veiligheid, maar bovendien een besparing op tijd en moeite. 

 

MEWA Dynamic Allround Arc heeft een modieuze, sportieve snit. Reflecterende strepen benadrukken 

deze look en zorgen voor een goede zichtbaarheid. Gereedschap kan worden opgeborgen in één van de 

talrijke zakken. De opstaande kraag van de vest en de verstelbare, voor absolute veiligheid verdekte 

drukknopen zijn  handige details die het verschil maken. Deze veiligheidskleding is er in effen antraciet of 

tweekleurig in ultramarijn/antraciet en marineblauw/antraciet.  



 

 

   

MEWA Dynamic Allround Arc heeft een modieuze, sportieve snit. Reflecterende strepen benadrukken 

deze look en zorgen voor goede zichtbaarheid. 

     

Opdat de beschermende functies gedurende lange tijd behouden zouden blijven, is de kleding bij MEWA 

verkrijgbaar in full-service. Ze wordt na gebruik opgehaald en vakkundig gewassen. 
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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 besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor 
werkveiligheid. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit de industrie, 
handel, ambachten en gastronomie. In 2017 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 672 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, +32 (0)15 45 15 80 
 

MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/   

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  
 
 
Contact pers: 
VPR Consult, Betty De Boeck, 
Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be  
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