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10.000 werkveiligheidsartikelen online aankopen
In de versgedrukte catalogus pakt MEWA uit met een vernieuwd aanbod van hoogwaardige werkkledij
en werkveiligheidsartikelen. Met die verkoopsartikelen vervolledigt de textieldienstverlener het aanbod
van zijn huurservice. De onlineshop "buy4work.mewa.shop/nl/nl" zorgt voor een comfortabel aankoopproces.

Amersfoort, september 2020. De merkencatalogus 2020/21 biedt op 272 pagina's de passende uitrusting voor elke werksituatie: voor binnen en buiten – overdag en 's nachts – tegen hitte, kou en regen.
Het productaanbod omvat veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, beschermende kledij en beschermingsmiddelen voor ogen, oren, hoofd en ademhaling. Ook polo's, hemden, softshelljassen en weerbestendige jassen kunnen worden besteld.
Nieuw in het assortiment zijn onder meer de veiligheidsschoenen van Steitz Secura met een individueel
dempingssysteem en de montagehandschoenen van Wonder Grip. Ook bij het eigen merk Korsar zijn er
nieuwe ontwikkelingen te ontdekken. De topmerken Elten, Ansell en Hakro zijn vertegenwoordigd met
vertrouwde en nieuwe producten.
Als competente partner op het vlak van werkveiligheid geeft MEWA advies bij de keuze van passende
producten, zoals de optimale veiligheidsschoen of de juiste werkhandschoen. Ook wat betreft de bescherming van de huid en de ademhaling delen de experts hun kennis. De 48-uur leverservice en gratis
retour maken het aanbod compleet. Indien gewenst kunnen de producten ook met logo's bedrukt of bestikt worden.
Alle artikelen zijn verkrijgbaar in de recent vernieuwde onlineshop op
https://buy4work.mewa.shop/nl/nl/. De nieuwe shop maakt een comfortabele online koopervaring mogelijk: intelligente filters zorgen ervoor dat het passende artikel snel gevonden wordt. Favoriete producten kunnen in een persoonlijke lijst worden bewaard. Uitgebreide productdetails en informatie over
de beschermingsklassen helpen bij de aankoopbeslissing.

Meer informatie: https://buy4work.mewa.shop/nl/nl/

Alle artikelen uit de catalogus zijn verkrijgbaar in de recent vernieuwde onlineshop van MEWA
ophttps://buy4work.mewa.shop/nl/nl/. (Foto: 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 kunnen werkveiligheidsartikelen worden besteld. 5.700 medewerkers staan klaar voor meer dan 190.000 klanten uit de industrie,
handel, ambachtelijke sector en gastronomie. In 2019 realiseerde MEWA een omzet van 734
miljoen euro en mag zich hiermee marktleider noemen in de textielmanagementsector. Voor zijn
engagement op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen en voor zijn branding en innovatiekracht 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
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