De nieuwe MEWA-merkencatalogus

Voor iedere sector het juiste product: 10 000 artikelen voor werkveiligheid
Mechelen, september 2019: In de nieuwe MEWA-merkencatalogus vindt u meer dan 10 000 artikelen voor werkveiligheid, verdeeld over zo'n 300 pagina's. We selecteerden topmerken en
nieuwe producten die kwaliteit en gebruiksgemak garanderen, voor een optimale bescherming.
Hulp bij de zoektocht naar de perfecte schoen
Ons eigen merk KORSAR biedt een gamma van nieuwe kleding, schoenen en handschoenen.
Ook producent Elten breidde het aanbod uit en biedt kwalitatieve veiligheidsschoenen voor
een optimale voetbescherming, afgestemd op de verschillende sectoren. MEWA zorgt voor individueel schoenadvies in drie stappen: een analyse van uw behoeften, de schoenkeuze en een
passessie met een medewerker. Zo vindt u zonder twijfel de juiste schoen.
MEWA zorgt ook voor de personalisering van werkkledij. Er zijn verschillende methodes en
materialen beschikbaar voor het plaatsen van een logo en een naam. Onze eigen druk- en borduurservice weet wat belangrijk is en geeft advies inzake uniforme bedrijfskleding.
Alle producten en diensten zijn nu ook te vinden op de nieuwe, duidelijk ingedeelde webshop,
via buy4work.mewa.shop/be/nl. In slechts een paar klikken kunt u onze topmerken ontdekken
en bestellen.

Voor iedere sector het juiste product: 10 000 artikelen voor werkveiligheid in de nieuwe
MEWA-merkencatalogus (Foto: MEWA)

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 45 vestigingen van beroepsen 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 5.600 medewerkers bedienen meer dan 188.000 klanten uit de industrie, handel, ambachten en gastronomie. In
2018 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 704 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 Stanede

Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80
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