Praha, květen 2015
Pracovní oděvy do teplého počasí
Léto, slunce, práce venku: pracovní oděvy MEWA vás příjemně ochladí
Teplejší roční období už zase klepe na dveře. Na staveništích začíná být pěkně rušno a
zaměstnanci rádi sáhnou po letním oblečení. Oblíbené jsou hlavně šortky a tříčtvrteční kalhoty
z jarní a letní nabídky textilního managementu specialisty na pracovní oděvy, firmy MEWA.
Ovšem – co je vlastně dovoleno? Hranice určuje bezpečnost a ochrana zaměstnanců.
Bezpečnost na prvním místě
Jaký oděv smí daný zaměstnanec nosit, to závisí na druhu činnosti, kterou vykonává.
„Nebezpečí úrazu je stejně vysoké i za teplého počasí. Když právě nepracujete vkleče a
nehrozí vám poranění odletujícími jiskrami, potřísnění chemikáliemi nebo poranění o ostré
hrany, nelze proti odhaleným nohám nic namítat,“ vysvětluje Veronika Lipovská, jednatelka
společnosti MEWA Textil-Service s.r.o. Šortky z kolekcí pracovního oblečení firmy MEWA
PERFORMANCE®, TRENDLINE® a TWINSTAR® představují perfektní pracovní kalhoty do
teplého počasí. Díky pohodlnému a vzdušnému střihu se v nich řemeslníci nebudou potit ani
v létě. Zdvojená kapsa na metr a také kapsy vzadu a na bocích poskytují dostatek místa pro
nářadí a další pracovní pomůcky. Pracovní oděvy doplňují trička módního střihu z kvalitní
bavlněné směsi.

Bezpečnostní obuv je nutností
„Pokud jde o ochranu nohou, zde opravdu nelze dělat kompromisy. Ať už se jedná o demoliční
práce nebo stavbu lešení, nohy musí být chráněny bezpečnostní obuví třídy S3: s tužinkou ve
špičce na ochranu prstů, neprorazitelným spodkem a profilovanou podešví, která vám zajistí
stabilitu na jakémkoliv povrchu,“ dodává Veronika Lipovská. Aby se i přesto na staveništi
nikomu nepotily nohy, nabízí firma MEWA širokou paletu moderních bezpečnostních polobotek
z lehkých, prodyšných materiálů.

Obrázky MEWA:

Díky šortkám PERFORMANCE si vaši zaměstnanci udrží chladnou hlavu i v letním horku.

Firma MEWA nabízí široký výběr moderních bezpečnostních polobotek z lehkých, prodyšných
materiálů.

Bundy a kalhoty doplňují trička módních střihů z kvalitní bavlněné směsi, určená i pro dámy.

MEWA Textil-Management
Společnost MEWA se svými 42 pobočkami zásobuje podniky po celé Evropě pracovním a ochranným
oblečením, čisticími utěrkami pro průmyslové využití, rohožemi, ale také kompletním systémem služeb
pro čištění součástek. Výrobky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je možné objednat v katalogu
pod značkou „World Wide Work by MEWA“. O přibližně 170.000 živnostníků, řemeslníků a zákazníků
z oblasti průmyslu, obchodu nebo gastronomie se stará 4.700 zaměstnanců. Roku 2013 dosáhla skupina
MEWA obratu 555 milionů eur. Společnost MEWA byla založena roku 1908 a v současnosti se jedná o
přední firmu působící v oblasti textilního managementu. V listopadu 2013 se dostala MEWA mezi 3
favority Německé ceny trvale udržitelného rozvoje v kategorii „Německé produkty/služby“. Společnost
byla roku 2013 podruhé oceněna nakladatelstvím Deutsche Standards „Značkou století“ a dále byla roku
2015 podruhé vyznamenána jako „Vedoucí značka na světovém trhu“.

Kontakt:
MEWA Textil-Service s.r.o.
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
www.mewa.cz
Další informace a kontakt pro média:
MediaTrust Communications spol. s.r.o.
Madeleine Neuse
e-mail: mneuse@mediatrust.cz
tel.: +420 603 556 410

MEWA Textil-Management ve filmu:

Více o společnosti MEWA naleznete na www.youtube.com/user/mewacz.
Sledujte společnost MEWA na Twitteru: twitter.com/mewa_cz

