
 

 

Signaalkleding voor zomerdagen   

 

Zichtbaar veilig tijdens de zomer 

 

Amersfoort, juni 2020 - Iedereen die tewerkgesteld is in de sectoren wegenbouw, afvalverwijdering of 

landschapsonderhoud heeft nood aan veilige signaalkleding, ook wanneer de temperaturen stijgen. 

MEWA biedt goed zichtbare en luchtige kleding die voldoet aan alle normen. Zo gaat de keuze van zo-

merkleding voor medewerkers van steden en gemeenten en voor particulieren niet ten koste van hun vei-

ligheid. 

 

Wanneer de temperatuur stijgt, groeit de nood aan lichte kledij. Dat geldt ook voor iedereen die straten 

en groen in steden en gemeenten op orde houdt. Voor mensen die tewerkgesteld zijn in stadsreinigings-

bedrijven, afvalverwerkingsbedrijven, tuin- en landschapsonderhoud of op bouwplaatsen heeft textiel-

dienstverlener MEWA shirts, korte broeken en vesten toegevoegd aan de Dynamic Reflect collectie van 

signaalkleding. 

 

Gecertificeerd volgens de norm voor hoge zichtbaarheidskleding EN ISO 20471 

De kleding is gecertificeerd volgens de norm voor hoge zichtbaarheidskleding EN ISO 20471 en zorgt 

voor een hoge zichtbaarheid van de drager, bijvoorbeeld met behulp van horizontale en verticale reflec-

terende strips op de shirts. De kleding is ontwikkeld voor mensen in actie op het werk. De shirts en korte 

broeken passen zich perfect aan elke beweging aan. De kleding hindert niet bij buig- en strekbewegin-

gen en shirts blijven strak in elke broek zitten. Vesten en broeken zijn voorzien van veel zakken, zodat 

werkgereedschap altijd binnen handbereik is. 

 

Aanschaffing en onderhoud voldoen aan de richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk 

MEWA levert en onderhoudt werk- en beschermende kleding. De textieldienstverlener adviseert bij de 

keuze van bedrijfstextiel en neemt alle voorbereidings- en onderhoudstaken over, inclusief afhaal- en 

bezorgservice. Professionele wasbeurten van kleding, die in het dagelijks leven veel moet doorstaan, 

zorgen er ook voor dat de relevante voorschriften en richtlijnen op het vlak van werkveiligheid en hygi-



 

 

ene worden nageleefd. Na elk was- en droogproces controleert MEWA  de kleding ook op beschadigin-

gen. In samenwerking met het Fraunhofer Instituut heeft het bedrijf zopas een geautomatiseerd testsys-

teem voor signaalkleding ontwikkeld. Hiervoor werd een patent aangevraagd. Het systeem is op som-

mige locaties al in gebruik en wordt voorbereid voor serieproductie. 

 

     

      

Korte broeken, shirts en vesten van fluorescerend materiaal: MEWA Textil-Service heeft de Dynamic Re-

flect collectie van signaalkleding uitgebreid met zomeroutfits voor wegenbouw, afvalverwerking en 

groenonderhoud. Het textiel is beschikbaar in verhuur: MEWA voorziet de kleding inclusief bezorgen, op-

halen en onderhouden van alle outfits. (Foto's MEWA) 

 

 

 

 

MEWA textielmanagement  



 

 

MEWA biedt sinds 1908 een totaaloplossing aan voor bedrijfskleding en geldt hiermee als pionier in textielsharing. 

Vandaag levert MEWA vanuit 45 vestigingen aan bedrijven over heel Europa beroeps- en beschermende kleding, 

poetsdoeken, olieopvangmatten en voetmatten - inclusief onderhoud, reparatie, opslag en logistiek. Daarnaast kun-

nen werkveiligheidsartikelen worden besteld. 5.600 medewerkers staan klaar voor 188.000 klanten uit de industrie, 

handel, ambachtelijke sector en gastronomie. In 2018 realiseerde MEWA een omzet van 704 miljoen euro en mag 

zich hiermee marktleider noemen in de textielmanagementsector. Voor zijn engagement op het gebied van duur-

zaamheid en verantwoord ondernemen en voor zijn branding ontving het bedrijf diverse onderscheidingen.  

 

Meer informatie over MEWA Textil-Management 

MEWA Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40 

           

 

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

www.twitter.com/mewa_nl  

www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  

 

Contact pers: 

VPR Consult, Heidi Smitt, 

Tel.: +32 (0)3 777 97 17, e-mail: heidi.smitt@vprconsult.be 
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