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KWalitEit
EpEr SToom- EN WaSSErij iS Lid VaN HET 

WaSSErij GiLdE. “Wij zijN EEN famiLiEbEdrijf 

mET jarENLaNGE VakkENNiS Waarbij 

 maaTScHappELijk VEraNTWoord 

 oNdErNEmEN HooG iN HET VaaNdEL STaaT.”
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“ik geef ESW een 8+, omdat de kwaliteit die geleverd 

wordt echt top is met persoonlijke aandacht.”

Eper Stoom- en Wasserij

Industrie

Schone kleding,
beloofd is beloofd!



maaKt mEdEWErKErS blij

bij dE EpEr SToom- EN WaSSErij WordT GEWErkT 

mET EEN oVErTuiGiNG daT SamENWErkiNG HET 

SuccES bEpaaLT. Wij VoELEN daariN paSSiE, pLEziEr 

EN GEdrEVENHEid. daT moET ook WEL, WE 

 rEaLiSErEN immErS aL bijNa 100 jaar ScHoNE WaS! 

uw organisaties heeft bedrijfskleding nodig. Hygiëne en 

de veiligheid van medewerkers is uiteraard van belang, 

maar zorgt ook voor een representatieve uitstraling. 

We hebben functie- of branchespecifieke bedrijfs-

kleding in ons assortiment. 

• Hittebestendig 

• zuurbestendig 

• brandwerend 

•  bescherming tegen chemische invloeden. 

maatwerk
Voor een goed advies kijken wij graag binnen uw 

bedrijf met u mee. We maken aanpassingen om het 

juiste imago uit te dragen. dit zal tot in detail worden 

doorgevoerd in alle kleding. uiteraard voorzien van 

uw bedrijfslogo. 

Het NEN-EN14065 (rabc) keurmerk garandeert dat er 

bij ons richtlijnen worden nageleefd met betrekking 

tot de risico’s voor herbesmetting van wasgoed met 

bacteriën.

maar in de industrie is het voor ons ook meedenken in:

• Voorraadbeheer  

• maatwerk 

•  Speciale producten (bijvoorbeeld textiel van 

brandwerend of zuurbeschermend materiaal)

• uitmuntende logistieke afstemming. 

de beste oplossingen voor de industrie:

• uitstraling

• Levensduur

• comfort

ons succes in de samenwerking? dat is vooral doen wat u 

vraagt. door onze kleinschaligheid zijn er voortdurend 

nieuwe ideeën te zien. 

Wij zijn ook textielbeheerder. Wij adviseren in tafellinnen, 

beroepskleding, beddengoed en meer. de website biedt 

een uitgebreid assortiment (www.esw-epe.nl).

Tijdens het persoonlijke contact adviseren wij in maatwerk.

direct invloed op uw dienstverlening met betrekking tot:

• Vervangen van versleten en beschadigd textiel. 

• Logistiek volledig op uw activiteiten afgestemd. 

• registratiesysteem maakt verbruik inzichtelijk. 

• informatie en bijsturing.
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bijna 100 jaar Ervaring 


