Praha, červen 2016
Převeďte nyní pracovní oděv na léto
Pohodlně v bermudách
Konečně léto. Čas na vzdušný outfit, i při práci. S šortkami, tričkem a vestou jsou pracovníci
dobře oblečeni. Aby se letní oděv hodil k celkovému image podniku, společnost MEWA rozšířila
kolekce pracovního oblečení Trendline a Dynamic.
Pracovní šortky z kolekce pro řemeslníky Trendline jsou praktické. Velký počet kapes nabízí
dostatek místa pro pracovní náčiní, reflexní paspule zajišťují bezpečnost a vnáší módní prvky.
Pásek je variabilně nastavitelný a na zádech je střižen trochu výš, krátké kalhoty proto dobře sedí
i při ohýbání. Pracovní vesta, která se k šortkám hodí, nabízí volnost pohybu a mnoho
praktických kapes. Šortky a vesty jsou ve stejných barevných variantách jako další položky
kolekce, zůstává tedy zachován jednotný vzhled. Také Dynamic, nejnovější kolekce společnosti
MEWA, byla rozšířena o krátké pracovní kalhoty a vesty. Ležérní oděv v outdoorovém vzhledu
umožňuje i v letní variantě jakýkoliv pohyb a garantuje atraktivní image.
Koupě nebo nájem? Právě v případě sezónních položek přesvědčí přednosti nájmu. Objednání
šortek a triček probíhá rychle. Stačí jeden telefonát do společnosti MEWA a sortiment je
převeden na letní období. Stejně rychle může zákazník objednávku položek zrušit. Ušetří si
pořizování a skladování sezónního vybavení.
Princip služby navíc zajišťuje vždy čistý oděv: MEWA vyzvedne použitý oděv u zákazníka a dodá
oděv vypraný. Služba, která se právě v létě, kdy se člověk při práci rychle zpotí, postará o velké
odlehčení.

Obrázky MEWA:

Provedení pracovního oděvu na léto se společností MEWA: Pracovní šortky z kolekce pro
řemeslníky Trendline jsou praktické. Velký počet kapes nabízí dostatek místa pro pracovní náčiní,
reflexní paspule zajišťují bezpečnost a vnáší módní prvky.

MEWA Textil-Management
Společnost MEWA se svými 44 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 174.600 živnostníků, řemeslníků a zákazníků z oblasti
průmyslu, obchodu nebo gastronomie se stará 4.900 zaměstnanců. Roku 2015 dosáhla skupina MEWA
obratu 612 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

