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Duurzaamheid is voor  
ons geen trend, maar  

traditie. Al sinds 1928.

florian mey

Directeur,
Productie en inkoop

Duurzaamheid en bewust consumeren passen  
in de huidige tijdgeest, ze zijn veel meer dan  
een vluchtige trend en krijgen een nieuwe waar-
de-invulling.

We produceren een groot deel van onze produc-
ten in eigen fabrieken in Duitsland, Portugal en 
Hongarije: van garen via de stof en snit tot het 
eindproduct. Meer dan 55% van de toegevoegde 
waarde wordt in Duitsland gerealiseerd.
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# voorwoord en inleiding in de duurzaamheidsopvatting bij mey

Dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van de 
producten, maar ook voor de productieom-
standigheden. Om dat te garanderen, hanteren 
we voor de sector ongewoon hoge normen en 
dragen we onze sociale verantwoordelijkheid 
voor onze medewerk(st)ers. We produceren 
hoofdzakelijk in eigen fabrieken in Europa. Korte 
afstanden beschermen het milieu en zorgen voor 
goede banen.

Heel onze onderneming is één familie. We staan 
op gelijke voet met elkaar, behandelen elkaar 
respectvol en zijn erkentelijk voor de waardevolle 
bijdrage van elk individu.

We gaan open, eerlijk en soms ook emotioneel 
met elkaar om. Constructieve kritiek is een uit-
drukking van onze passie voor een goed product. 
Onze bijdrage aan een duurzame maatschappij 
leggen we vast in onderstaande vijf standpunten.

Wie onze producten koopt, draagt deze dagelijks op zijn huid en maakt zo een statement  
voor duurzaamheid en kwaliteit. Daarom worden voor alle materialen die in onze producten 
 gebruikt worden, strenge kwaliteitscontroles uitgevoerd. Sinds januari 2021 wordt al ons  
materiaal ook door externe instellingen gecertificeerd. Ons engagement voor het milieu en  
de maatschappij benadrukken we trots door onafhankelijke controles van GOTS, FSC® en ‘Grü-
ner Knop’. Dat creëert transparantie en veiligheid bij de aankoop van lingerie. 

Een goede samenwerking met onze toeleveranciers en partners is onontbeerlijk voor ons 
succes. We verbeteren continu het management van onze leveringsketen en staan in nauw 
contact met onze partners. Dat omvat wederzijds begrip voor onze overwegend Europese 
partners, maar ook regelmatige controles. Voor die contacten gingen we o.a. ter plaatse op 
bezoek, maar de aanhoudende coronapandemie bracht hierin verandering. Door regelmatig 
videobellen en overleg houden we onze normen op een hoog niveau en we controleren die 
bovendien door certificeringen van externe dienstverleners. De ‘Grüner Knopf’ is een andere 
belangrijke mijlpaal op weg naar een transparante leveringsketen.

Als familiebedrijf in de Schwäbische Alb ligt de natuur ons erg nauw aan het hart. Bij ons  
niet alleen woorden, maar ook daden! Het bewijs: regelmatig stellen we een CO₂-voetafdruk 
op voor onze vestigingen in Duitsland, Portugal en Hongarije. We steunen milieuprojecten en 
het regionale project ‘positerra’ voor regeneratieve landbouw.

Naast onze producten promoten we ook een duurzame levensstijl, waarbij het thema duur-
zaamheid in al onze vestigingen alomtegenwoordig is. Het aanbod omvat sport, gezondheid 
en opleidingen, zoals de mey Academy, om onze medewerk(st)ers ertoe aan te zetten nu al 
aandacht te schenken aan thema’s van morgen.

Sociaal engagement is stevig verankerd in de ondernemingscultuur bij mey. Daarom onder-
steunen we actief projecten waar we volledig achter staan. Vooral langdurige samenwerkin-
gen vinden we cruciaal. Zo kunnen we naast onze eigenlijke activiteiten ook een waardevolle 
bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaam streven naar meer sociale rechtvaardigheid.

voorwoord

1. productverantwoordelijkheid

3. leveringsketen

2. milieu

4. medewerk(st)ers

5. maatschappij en sociale inzet

het streven naar  
topkwaliteit bepaalt bij 
mey elke processtap.
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certificeringen

onze producten zijn  
sinds 2020 standard 100 by 

oeko-tex®-gecertificeerd.

de series organic (dames)  
en re:think (heren) zijn  
gots-gecertificeerd.

Om het STANDARD 100 by OEKO-TEX®-

-keurmerk te verdienen, moeten alle on-
derdelen van een product (kant, stof, garen, 
haakjes, ogen, bandjes enz.) aan de strenge 
OEKO-TEX®-criteria voldoen. De testcrite-
ria gelden wereldwijd en worden minstens 
eenmaal per jaar op basis van nieuwe weten-
schappelijke inzichten of wettelijke bepalin-
gen aangepast.

Dat betekent dat onze producten vrij zijn van 
verboden of gereglementeerde schadelijke 
stoffen en chemicaliën, die gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid. Voorts wordt getest of de 
pH-waarde geschikt is voor de huid en wordt 
de kleurechtheid van de artikelen gecontro-
leerd. 

De testen en certificeringen worden uitslui-
tend uitgevoerd door neutrale en onafhanke-
lijke testinstellingen van de OEKO-TEX®-ge-
meenschap. Zo kunnen onze klanten zeker 
zijn van een perfect product.

Het keurmerk beoordeelt sociale criteria 
en milieutechnische vereisten voor textiel 
afkomstig van biologisch geproduceerde, 
natuurlijke vezels. 

Het keurmerk garandeert de duurzame 
productie van het textiel. Het begint bij 
biologisch en duurzaam geteelde grondstof-
fen en verloopt via een ecologisch en maat-
schappelijk verantwoorde productie tot en 
met de etikettering van de producten. GOTS 
is wereldwijd de toonaangevende standaard 
voor textielproducten, die voor ten minste 
70% uit biologisch geproduceerde natuurlijke 
vezels bestaan.

Update:
Sinds 2021 zijn onze drie vestigingen  
(Duitsland, Portugal en Hongarije) GOTS- 
gecertificeerd. Bovendien konden we een van 
onze partners voor passieve loonveredeling 
(PLV) ervan overtuigen zich te laten GOTS- 
certificeren.

mey is de eerste onderneming 
in duitsland met fsc®-gecer-
tificeerde kledingproducten.

mey is de eerste onderneming in Duitsland 
die textiele kledingproducten met FSC®-cer-
tificaat op de markt brengt. Het is bijgevolg 
wereldwijd een van de eerste ondernemingen 
die het FSC®-certificaat voor kleding mag 
gebruiken.

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is 
een internationale organisatie, die zich inzet 
voor een milieuvriendelijk, sociaal aanvaard-
baar en economisch zinvol beheer van de 
bossen op deze aarde. De FSC®-certificering 
voor de productieketen garandeert dat pro-
ducten met het FSC®-keurmerk ook echt een 
bijdrage leveren aan duurzame bosbouw. 

Door de certificering waarborgen we dat de 
grondstoffen voor onze TENCEL™-, modal- 
en viscosegarens, allemaal vervaardigd uit 
hout, afkomstig zijn uit duurzaam gecertifi-
ceerde bossen. Bovendien staan we ervoor 
in dat onze verpakkingen afkomstig zijn uit 
milieuvriendelijke en ecologisch aanvaardba-
re bosbouw.

Update: Update: 

# kwaliteitskeurmerk en certificeringen

sinds 2020 hebben we de  
certificering ‘grüner knopf’ 
voor twee series.

De certificering voor ‘Grüner Knopf’ werd in 
2020 met succes afgerond voor de dames-
serie Superfine Organic en de herenserie 
RE:THINK.

De ‘Grüner Knopf’ is een nationaal keurmerk 
voor duurzaam textiel van het Duitse minis-
terie voor Economische samenwerking & 
Ontwikkeling.

Zowel de producten als de ondernemingen 
worden getest. ‘Grüner Knopf’ stelt bindende 
eisen om mensen en het milieu te bescher-
men. In totaal moeten 46 veeleisende sociale 
en ecologische normen gerespecteerd wor-
den, gaande van grenswaarden voor afvalwa-
ter tot een verbod op dwangarbeid. 

Bij het testen van producten moeten fabrikan-
ten aantonen dat aan ecologische en sociale 
criteria wordt voldaan door gebruik te maken 
van bestaande keurmerken (bv. GOTS). 
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het hohenstein-instituut 
geeft topscores voor  
draagcomfort.

Onze series Dry Cotton en Dry Cotton Func-
tional (inclusief het ‘ondershirt’) werden door 
het Hohenstein-instituut op draagcomfort 
getest en kregen met 1,0 het beste cijfer voor 
bijzonder hoog comfort en een aangenaam 
gevoel bij het dragen van de lingerie.

Hierbij worden het warmte- en vochtma-
nagement van de stof evenals het gevoel 
van de stoffen op de huid getest. Bovendien 
worden verschillende gradaties van sterk 
zweten gesimuleerd, de warmte-isolatie en 
de droogtijd getest en kijkt men of het textiel 
op de huid schuurt of klam aanvoelt.

# kwaliteitskeurmerk en certificeringen

ons textiel is lichaams-
vriendelijk en getest op 
schadelijke stoffen.

Het keurmerk van de FKT (Fördergemein-
schaft Körperverträgliche Textilien e. V.) be-
vestigt dat het geteste textiel geen schade-
lijke stoffen afgeeft of substanties bevat die 
de huid irriteren of beschadigen. Door deze 
combinatie van de test op schadelijke stoffen 
en de test op biocompatibiliteit waarborgen 
wij onze kwaliteitsstandaards.

In vergelijking met andere testprocedures 
controleert de FKT de stoffen niet alleen op 
de aanwezigheid van afzonderlijke en reeds 
bekende schadelijke stoffen, maar kijkt ook 
hoe ze bij het dragen van de kleding op de 
huid reageren. Voor onze klanten betekent 
dat meer bescherming van en veiligheid voor 
de huid.

Update: 

mey trad in 2020 toe tot de 
vereniging voor duurzaam 
textiel.

Deze vereniging werd in 2014 door de Duitse 
minister voor Ontwikkeling, dr. Gerd Müller, 
opgericht als reactie op de talloze ongevallen 
in textielfabrieken in Pakistan en Bangladesh. 

Het doel van het partnerschap met diverse 
betrokkenen en vertegenwoordigers uit de 
economische sector, ngo’s, vakbonden en de 
Duitse regering is om de omstandigheden bij 
de wereldwijde textielproductie te verbete-
ren. In de praktijk worden deze doelstellin-
gen nagestreefd door samenwerkingen en 
gemeenschappelijke projecten ter plaatse.
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De tijdgeest wordt gekenmerkt 
door ambivalente wensen. 

Traditionele waarden treden 
op de voorgrond en krijgen een 

nieuwe interpretatie. 

claudia wigge

Head of Design Women

onze verantwoordelijkheid

de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable 
development goals, sdg) van de vn omvatten 17 doelstellin-
gen, die voor het behoud van een duurzame ontwikkeling op 
economisch, ecologisch en sociaal niveau zorgen. 

Deze werden goedgekeurd in de Agenda 
2030 op de VN-top in 2015. De belangrijkste 
boodschap met als onderliggende principes 
zijn de vijf P’s: People, Planet, Prosperity, 
Peace, Partnership (VN, 2019). 

Bij mey beschouwen we duurzaamheid als 
een pijler, waardoor het succes van onze 
onderneming ook op lange termijn gegaran-
deerd is. Door onze normen, productiepro-
cessen en doelstellingen continu te verbete-
ren, kunnen we ook in de toekomst duurzame 
en hoogwaardige producten maken, minder 
energie en grondstoffen verbruiken en zo ons 
steentje bijdragen. 

Onze duurzaamheidsstrategie is gestoeld 
op de SDG’s van de Verenigde Naties met 
een bijzondere klemtoon op doelstellingen 
7, 8, 12 en 15. Tot midden 2021 zal mey zich 
concentreren op deze vier uitgekozen SDG’s 
en er voortdurend naar streven op dat vlak 
verbeteringen in de onderneming uit te wer-
ken. We hebben deze vier overkoepelende 
doelstellingen verder onderverdeeld in twaalf 
onderliggende doelstellingen. 

Toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame en 
moderne energie voor ieder-
een verzekeren.

Duurzame consumptiepatro-
nen garanderen.

Duurzame economische 
groei, volledige en produc-
tieve werkgelegenheid en 
menswaardige werkom-
standigheden voor iedereen 
bevorderen.

Landecosystemen bescher-
men en herstellen en het 
duurzame gebruik ervan 
bevorderen.
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onze doelstellingen  
tot midden 2021

#1

#2

#3

#4

#5

#7

#6

het gebruik van gecertificeerd biokatoen  
uitbreiden naar vier productseries

het aandeel duurzaam/gecontroleerd katoen 
verhogen tot 90%

het exclusieve gebruik verderzetten van wol,  
afkomstig van schapen die in mulesing-vrije  
omstandigheden worden gehouden

het hele materiaalvolume bij mey is gecertificeerd  
(bv. standard 100 by oeko-tex®, gots)

80% van onze leveranciers moet instemmen  
met de mey rsl (restricted substance list)

verder uitsluitend gebruik van productverpakkingen  
en hangtags met fsc®-certificaat

80% van de partners voor passieve loonveredeling (plv) 
en hawa (handelswaren) moet produceren in landen, 
die door de fair wear foundation (fwf) als probleem-
loos worden beschouwd of een certificaat van bsci 
(business social compliance initiative) of fwf kunnen 
voorleggen

#8

#9

#10

#11

#12

mey wil een bijzondere bijdrage  
leveren aan de doelstellingen 7, 8,  
12 en 15; daarom hebben wij onszelf 
tot midden 2021 deze doelstellingen  
gesteld.

30% minder gebruik van (niet gerecyclede) folie

5% minder energieverbruik in onze drie eigen 
vestigingen

co₂-voetafdruk opstellen voor onze drie eigen 
vestigingen

labelingconcept of metalabel aanmaken en 
introduceren

het bewustzijn van onze medewerk(st)ers  
versterken en hen integreren in het duurzaam-
heidsconcept van mey

Update: 
De vorderingen voor elke doelstelling worden 
op de volgende pagina’s toegelicht.
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#1

 

BI
O

 / 

ORGANIC COTTO
N

Ons biologisch katoen komt uit India, Israël 
en Turkije, is GOTS-gecertificeerd en wordt 
bijgevolg volgens strenge ecologische en 
sociale normen geteeld en geoogst. In Duits-
land en Turkije wordt dit katoen in spinnerijen 
tot fijn GOTS-gecertificeerd garen gespon-
nen.

Bovendien bevat ons biokatoen nauwelijks 
vreemde vezels en is het erg fijn en langveze-
lig. Vreemde vezels kunnen de kwaliteit van 
het garen en bijgevolg van de afgewerkte stof 
ernstig beïnvloeden; daarom vinden we de 
naleving van dit punt essentieel. 

Momenteel heeft mey twee series met meer 
dan 90% biokatoen, die bovendien beide 
GOTS-gecertificeerd zijn. Bij de aankoop van 
katoen met biologische kwaliteit staan we als 
onderneming voor een grote uitdaging om de 
vereiste kwaliteit te vinden. 

Omdat onze stoffen uitermate fijn en onze 
breimachines erg precies zijn, mag ons biolo-
gisch katoen geen vreemde vezels en andere 
verontreinigingen bevatten en moet het een 
bepaalde minimale stapellengte hebben.

Update:
In 2020 was al 4,35% van alle verkochte 
artikelen GOTS-gecertificeerd. 

In de herfst-/wintercollectie 2021 zullen drie 
dames- en negen herenseries met gecertifi-
ceerd biokatoen verkrijgbaar zijn. Deze series 
hebben bovendien de certificering ‘Grüner 
Knopf’.

biokatoen

het beste wat een bedrijf kan 
doen voor duurzaamheid:  
hoogwaardige en bestendige  
producten maken.

het gebruik van gecertificeerd biokatoen uitbreiden naar vier productseries

1
white

3
black

703
bailey

25 815
Top

36–46

25 816
Top

36–48

26 815
Shirt

36–48
Kleur 1 + 3

29 815
Minislip
36–46

29 816
American pants

38–48

29 817
Panty

36–46

Update:
De nieuwe fashion-artikelen van de serie Organic 
bekoren door de aangebrachte kant en deels door 
de trendy, geribde look.

29 818
Waist pants

38–48

101
white

123
black

620
light grey 
melange

7 11 21
Shorty

5–8

7 11 21
Shorty

5–8

7 11 41
Jazz-pants

5–8

7 11 41
Jazz-pants

5–8

7 11 21
Shorty

5–8

7 11 41
Jazz-pants

5–8

7 10 21
Shorty

5–8

7 10 11
Jazz-pants

5–8

CITAAT: 
I accept your 
terms of 
privacy

CITAAT: 
Always look 
on the bright 
side

CITAAT: 
Wish you 
were here

Serie  
Superfine Organic
Stof: 92% biokatoen, 8% elastaan

Serie  
RE:THINK
Stof: 94% biokatoen, 6% elastaan
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#2 #3

Duurzaam staat niet altijd synoniem voor bio-
logisch: onze twee belangrijkste leveranciers, 
met wie we al decennialang samenwerken, 
werken volgens de modernste technologische 
en sociale normen. 

Duurzaam katoen betekent voor mey een mix 
van certificaten (zoals STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, BCI, STeP by OEKO-TEX®) en 
jarenlange partnerschappen met leveranciers. 
Onze katoenleveranciers beschikken nu al 
over minstens één van deze certificaten voor 
de geleverde producten.

Factoren zoals de regionale verwerking bij 
het spinnen in Europa (en bijgevolg ook korte 
transportwegen), druppelirrigatie, kleinscha-
lige katoenbedrijven in Griekenland en jaren-
lange partnerschappen spelen een grote rol 
en vormen essentiële aandachtspunten. In 
2019 bereikten we al een aandeel van ca. 70% 
duurzaam/gecontroleerd katoen; dat blijven 
we uitbreiden.

Wij nemen ons hoogwaardige Peru-Pima-
-katoengaren af van leveranciers met wie 
we al meer dan 30 jaar samenwerken. Naast 
katoen gebruiken we ook andere hernieuw-
bare grondstoffen, zoals modalvezels van 
TENCEL™, viscosegaren op basis van cellu-
losevezels of wol van Afrikaanse wolschapen, 
die zonder het kwellende mulesing wordt 
verkregen.

katoen

wij geloven in een trend die 
duurzaam is: kwaliteit.

het aandeel duurzaam/gecontroleerd katoen verhogen tot 90%

KATOEN
PERUPERU

De wolproducten bij mey worden al van meet 
af aan uitsluitend en voor 100% gebreid met 
wol, die afkomstig is van schapen uit Zuid-
-Afrika. 

Voor het garen wordt geen gebruik gemaakt 
van mulesing, wat ook in de toekomst strikt 
het geval zal zijn. Onze leveranciers bezorgen 
ons hiervoor hun certificaat. Het aandeel van 
wolgarens ten opzichte van de totale hoe-
veelheid bedroeg in 2019 ongeveer 1%.

Mulesing is een methode om bij schapen 
besmetting met vliegenmaden te voorkomen. 
Daartoe wordt de huid rond de staart meestal 
zonder verdoving verwijderd, een gruwelijk 
proces.

wol

we hebben te allen tijde ver-
meden dat wol van schapen 
uit gebieden komt waar aan 
mulesing wordt gedaan.

het exclusieve gebruik verderzetten van wol, afkomstig van schapen  
die in mulesing-vrije omstandigheden worden gehouden

Update:
Momenteel is meer dan 75% van het ge-
bruikte katoen gecertificeerd met BCI (Better 
Cotton Initiative) en afkomstig uit gecontro-
leerd duurzame teelt. We werken eraan om 
dat aandeel nog uit te breiden.
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#4

Hiermee wordt STANDARD 100 by  
OEKO-TEX®, STeP by OEKO-TEX® of  
GOTS bedoeld. 

Update:
Het hele materiaalvolume bij mey is sinds 
januari 2021 gecertificeerd met STANDARD 
100 by OEKO-TEX®. 

Naast de bestaande certificeringen zijn 
er in 2020 twee nieuwe bijgekomen: de 
FSC®-certificering en de ‘Grüner Knopf’ 
voor de serie Superfine Organic en de serie 
RE:THINK. Sinds februari 2021 hebben  
alle garens op basis van hout een FSC®- 
certificaat.

mey is de eerste onderneming in Duitsland die 
textiele kledingproducten met FSC®-certificaat 
op de markt brengt. Het is bijgevolg wereld-
wijd een van de eerste ondernemingen die het 
FSC®-certificaat voor kleding mag gebruiken.

Deze onderscheiding is veelzeggend voor 
klanten die bewust kiezen voor producten, 
waarbij verantwoordelijk werd omgegaan met 
grondstoffen uit bossen. Veel consumenten 
vinden het belangrijk geen schadelijke gevol-
gen voor natuur en mensen te veroorzaken, 
maar sociale en ecologische verantwoordelijk-
heid te dragen.

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een 
internationale organisatie die zich inzet voor 
een milieuvriendelijk, sociaal aanvaardbaar 
en economisch zinvol beheer van de bossen 
op deze aarde. Het bos als ecosysteem moet 
beschermd worden, waarbij een duurzaam 
gebruik van het hout gegarandeerd wordt. 

De FSC®-certificering voor de productieketen 
garandeert dat producten met het FSC®-

-keurmerk ook echt een bijdrage leveren aan 
duurzame bosbouw. Deze bewijst dat de ge-
certificeerde en gecontroleerde materialen van 
het bos tot de laatste stap in de verwerking 
correct gebruikt worden. 

Vanaf de herfst-/wintercollectie 2021 staat 
op alle producten van mey uit materialen met 
FSC®-certificaat op de hangtag of op de ver-
pakking een dergelijke aanduiding. Deze staat 
garant voor de bevordering van duurzame 
bosbouw.

Vanaf het seizoen herfst/winter 2021  
bestaan onze series uit modal en  

viscose evenals onze productverpakkingen 
en hangtags uit grondstoffen met  

FSC®-certificaat.

Update:

we beschikken over diverse  
materiaalcertificeringen

gecertificeerd 
materiaal

fsc®- 
certificering

mey is in duitsland de eerste 
fabrikant van kleding met 
fsc®-certificaat.

over fsc® 

FSC® is de betrouwbaarste organisatie om belangrijke ecologische en sociale normen in bossen te 
garanderen. Dankzij wereldwijd geldige normen, een ongeziene integratie van alle relevante belangen-
groeperingen en de steun van befaamde ondernemingen en erkende, onafhankelijke milieu- en sociale 
organisaties geldt FSC® als de geloofwaardigste oplossing voor duurzame bosbouw. 

Het certificaat wordt toegekend na een geslaagde controle door onafhankelijke dienstverleners, die  
minstens eenmaal per jaar herhaald wordt. Meer dan 70.000 ondernemingen wereldwijd beschikken 
over een FSC®-certificering voor de handel en verwerking van gecertificeerde materialen. 

het hele materiaalvolume is gecertificeerd

Door grondstoffen met FSC®- 
certificaat te gebruiken, proberen 
we enerzijds onze duurzame waar-
deketen te versterken en anderzijds 
onze klanten bewust te maken van 

de duurzame grondstof hout in 
onze producten. 

florian mey

Managing Partner  
mey ondernemingsgroep

We vinden het prachtig dat mey 
nu de eerste Duitse fabrikant is 

van kleding met FSC®-certificaat 
en hopen dat diverse andere  
modemerken zullen volgen.

dr. uwe sayer

Directeur
FSC® Duitsland
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#5 #6100% van onze leveranciers moet zich verbinden tot naleving van de grenswaarden  
van de standard 100 by oeko-tex®

Onze leveranciers delen onze opvatting 
inzake sociale, ecologische en economische 
waarden. Daarbij zorgen we niet alleen voor 
persoonlijk contact ter plaatse, maar gaat 
het ook om schriftelijke waarden, zoals de 
mey Terms (inkoopvoorwaarden), de Code 
of Conduct (gedragscodex) en wettelijke 
bepalingen. 

In 2019 hebben we onze mey Terms aan-
gepast. Hierdoor kunnen we onze criteria 
inzake kwaliteit en duurzaamheid zo goed 
mogelijk naleven. Deze mey Terms omvatten 
niet alleen technische gegevens en kwali-
teitsrichtlijnen, maar ook onze gedragscodex, 
die veilige werkomstandigheden en milieube-
scherming stipuleert. Tussen zakenpartners is 
ook het eerlijk en transparant doorgeven van 
gegevens van essentieel belang.

De wetgeving en de normen van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie (ILO) vormen de 
richtlijnen inzake samenwerking. De leveran-
ciers moeten in het bijzonder de normen van 
de ILO voor sociaal verantwoordelijk onder-
nemen naleven en met eventuele toe- en su-
bleveranciers en andere subondernemingen 

supply chain management

86% van onze leveranciers is gevestigd in europa, 8% in azië,  
5% in turkije en 1% in zuid-amerika.

overeenkomsten hieromtrent afsluiten. Al onze 
ca. 120 leveranciers, partners voor passieve 
loonveredeling (PLV) en handelswaar moeten 
de mey Terms naleven en zich ertoe verbinden 
onze waarden en voorschriften te respecteren.

Update:
De omgang met chemicaliën is essentieel  
om tijdens de productiefase verbruikers, alle  
betrokkenen en het milieu te beschermen. 

In het kader van de STANDARD 100 by  
OEKO-TEX®-certificering in 2020 werd de  
mey RSL (Restricted Substance List) vervan-
gen door de eisen van de STANDARD 100 by  
OEKO-TEX®. 

Aangezien heel ons materiaalvolume ge- 
certificeerd is volgens de STANDARD 100 by  
OEKO-TEX®, wordt aan de eisen van alle le-
veranciers voldaan. Op die manier kunnen we 
onze klanten garanderen dat onze producten 
geen schadelijke stoffen bevatten.

80% van de partners voor passieve loonveredeling (plv) en hawa (handelswaren)  
moet produceren in landen, die door de fair wear foundation (fwf) als probleemloos  
worden beschouwd of een certificaat van bsci (business social compliance initiative)  
of fwf kunnen voorleggen

De drie eigen vestigingen van mey in Duits-
land (Albstadt), Portugal (Celorico de Beira) 
en Hongarije (Veresegyház) bevinden zich in 
Europa en moeten daardoor al voldoen aan 
erg strenge voorwaarden inzake sociale en 
ecologische normen.

Update:
We hebben onze doelstelling herwerkt en 
daardoor in 2020 de eerste versie van onze 
basisvereisten opgesteld en uitgevoerd. 

Deze leggen de basisvoorwaarden en mini-
mumvereisten vast voor nieuwe en bestaande 
partnerschappen met mey. Naast FWF en 
BSCI zijn nog andere certificeringen vermeld, 
die we als onderneming van onze partners 
accepteren. 

De door mey aanvaarde certificaten werden 
geselecteerd a.d.h.v. een zorgvuldige analyse 
en rekening houdend met externe bronnen 
en de expertise van de vereniging voor duur-
zaam textiel. Zo kunnen we garanderen dat in 
heel onze leveringsketen zowel ecologische 
als sociale normen gerespecteerd worden. 

passieve loonveredeling (pv) en 
handelswaren (hawa)

meer dan 90% van onze plv-partners zijn gevestigd in europa.

waarom wordt mey eigenlijk geen lid van de fwf?

We vinden de FWF positief en het certificaat begerenswaardig. Als voorwaarde voor lidmaatschap en 
het bijbehorende certificaat stelt de FWF echter dat minstens 50% van de werkzaamheden in kritische 
landen moet plaatsvinden en daar aan de betreffende bepalingen voldaan moet worden.

Door onze wijdverspreide activiteiten in landen die niet kritisch zijn, kunnen we geen FWF-certificaat 
krijgen.
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#7

#8

Wanneer de wereld 
verandert, mogen wij 
natuurlijk niet blijven 

stilstaan. 

gebruik van productverpakkingen en hangtags met fsc®-certificaat

30% minder gebruik van (niet gerecyclede) folie

Al onze hangtags en de kartonnen dozen 
voor productverpakkingen hebben een 
FSC®-certificaat. We gebruiken geen gelami-
neerd materiaal voor onze verpakkingen om 
de stabiliteit ervan te verhogen (bijv. aan de 
randen en tegen scheuren).

We hebben het aantal verpakkingen met een 
kijkvenster van folie aanzienlijk beperkt. In 
het algemeen passen we zo weinig mogelijk 
veredeling toe, zoals een glanzende folie of 
uv-lak, aangezien dat het milieu belast en 
recycling moeilijker maakt.

Al in 2019 reduceerden we de µ-dikte van de 
folies, die we gebruiken om de producten uit 
hangerrecycling te beschermen tegen vuil. Dat 
zorgde voor een besparing van 21% foliemate-
riaal.

Bovendien zijn we voor de beschermende 
verpakking van onze nachtkleding overgestapt 
naar een folie uit 100% gerecycled materiaal. 
Er lopen nog verschillende testen met diverse 
gerecyclede folies om folie nog meer geleide-
lijk te vervangen door 100% gerecyclede folies. 
Tot we hopelijk folie ooit helemaal achterwege 
kunnen laten.

verpakkingen

kunststoffolies

al onze kartonnen dozen voor productverpakkingen en hangtags 
hebben reeds een fsc®-certificaat.

het gebruik van folies bij mey moet op lange termijn aanzienlijk 
worden verminderd.

Update:
Bij het nieuwe verpakkingsdesign zal de  
FSC®-certificering vanaf mei 2021 zichtbaar  
zijn op onze verpakkingen en hangtags.

Update:
Als bijdrage aan recyclingprocessen wordt 
het kunststofafval in onze firma voor de ver-
wijdering gescheiden. 

Door gebruik te maken van een balenpers 
voor plastic, konden we bovendien ons af-
valmanagement optimaliseren. Door minder 
ritten uit te voeren en door recycling met 
aandacht voor de grondstoffen verbeteren 
we onze ecologische voetafdruk.

christoph heinzmann

Hoofd Productmanagement
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#9 #105% minder energieverbruik in onze  
eigen vestigingen

co2-voetafdruk opstellen voor onze  
eigen vestigingen

In onze hoofdzetel in het Duitse Albstadt 
gebruiken we al sinds 2018 100% ecologi-
sche stroom (waterkracht uit Scandinavië). 

Daarnaast werden alle raamfronten ver-
vangen door nieuwe isolerende glasramen, 
werd het dak opnieuw geïsoleerd en werd 
de productiehal volledig ingericht met 
ledverlichting. 

Ook onze elektrische laadpaal aan de 
Outlet wordt volledig gevoed door groene 
stroom.

Update:
In onze eigen vestigingen werd het  
energieverbruik met 5% verminderd.  
Voor verwarmingsenergie troffen we  
maatregelen, waardoor het verbruik  
zelfs meer dan 5% daalde.

Om CO2-uitstoot te verminderen, werken  
we in drie stappen:

1. analyse van de co2-uitstoot 

Voor onze eigen vestigingen wordt de CO2- 
uitstoot met een CO2-voetafdruk berekend. 
Deze inzichten benutten we vervolgens om 
processen onder de loep te nemen en te 
optimaliseren.

2. verminderen en veranderen

Op basis van de analyse werken we concrete 
maatregelen uit om de CO2-uitstoot meteen 
en duurzaam te verminderen. 

3. compensatie 

Om de resterende uitstoot te compenseren, 
nemen we deel aan compensatieprojecten. 
Meer informatie hierover vindt u op de vol-
gende pagina’s.

energieverbruik 
beperken

co2-voetafdruk 
berekenen

Update:

jaarlijks wordt onze co2- 
voetafdruk voor onze drie  
eigen vestigingen berekend  
en geanalyseerd.

om onze ecologische  
voetafdruk te verbeteren, 
reduceren we het energie-
verbruik.
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#10 co2-voetafdruk opstellen voor onze eigen vestigingen

We stimuleren actief projecten om CO2- 
uitstoot te vermijden en te verminderen, zoals 
gebouwsaneringen en een optimalisatie van 
onze verwarmingsinstallatie. 

Omdat niet alle uitstoot vermeden kan wor-
den, investeren we naast deze inspanningen 
ook in twee compensatieprojecten.

Voor ons eerste project werken we samen 
met dhr. Kränzler (landbouwer in Rosenfeld) 
en positerra GmbH. 

Positerra controleert het transparante en 
aantoonbare proces, waardoor mey CO2- 
uitstoot via een humusopbouwend pro- 
gramma op landbouwoppervlakken van  
dhr. Kränzler compenseert. 

Deze compensatie van de CO2-uitstoot 
gebeurt door aangepast oppervlaktegebruik 
met regeneratieve, humusopbouwende 
bewerkingsmethodes. Het doel is zo veel 
mogelijk CO2 per hectare te binden, terwijl  
de productiviteit gelijkblijft of toeneemt.  
De toepassing van regeneratieve bewer-

co2-compensatieprojecten

we werken samen met twee projecten om de  
onvermijdelijke co2-uitstoot te compenseren.

plantactie ‘bomen als  
redders van het klimaat’

kingsmethodes dient nog andere doelstellin-
gen, zoals erosie vermijden, het grondwater 
beschermen en de biodiversiteit behouden 
en uitbreiden.

mey investeert drie jaar lang (2020-2022) 
veel geld en bindt zo meer dan de helft van 
de in 2019 veroorzaakte CO2-uitstoot in alle 
mey-vestigingen (incl. in eigen winkels).

Meer over Positerra op www.positerra.org

Ons tweede project is een boomplantactie. 
Samen met een regionale partner hebben we 
in de buurt van onze vestiging 1700 boom-
stekken geplant.

Door fotosynthese onttrekken bomen kool-
stofdioxide uit de lucht, waardoor bij deze 
actie jaarlijks in totaal ca. 15 t CO2 in zuurstof 
omgezet wordt.
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#12 bewustzijn van onze medewerk(st)ers voor duurzaamheid versterken en hen integreren  
in het duurzaamheidsconcept

In januari 2020 verwelkomden we bij 
mey een nieuwe collega, die zich 100% 
wijdt aan duurzaamheid bij mey. In 
onze vestiging in het Duitse Albstadt 
bieden we al diverse projecten om 
medewerk(st)ers ertoe aan te zetten 
duurzamer en bewuster om te gaan met 
thema’s als gezondheid, consumptie en 
beweging. 

Er zijn waterstations voor de drinkflessen 
van onze medewerk(st)ers, de koffiema-
chines worden gebruikt met keramische 
koppen in plaats van plastic bekertjes en 
in ons bedrijfsrestaurant is het gebruik 
van Eco-Takeouts™ sinds januari 2020 
verplicht voor meeneemmaaltijden. Dat 
is een statiegeldsysteem voor het terug-
brengen van herbruikbaar vaatwerk.

mey biedt bovendien diverse sportpro-
gramma’s aan: kickboksen, aquagym of 
yoga en de mogelijkheid om buiten de 
werkuren het zwembad van de firma en 
de sauna te gebruiken.

Door team challenges stimuleren we onze 
medewerk(st)ers om een deelautosysteem 
te gebruiken, de fiets te nemen of over te 
schakelen op openbaar vervoer. Zakenreizen 
worden zoveel mogelijk met de trein onder-
nomen.

#11 labelingconcept aanmaken en  
introduceren

We hebben interne richtlijnen opgesteld voor 
de controle en sourcing van materialen. Aan 
de basis ligt het gebruik van certificeringen. 

Update:
Voor onze eigen producten heeft mey een 
roadmap uitgewerkt. In 2020 introduceerden 
we zowel ‘Grüner Knopf’, FSC® als STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®. Momenteel  
werken we aan een volgende certificering.

Update:
Onze medewerk(st)ers krijgen via ons intranet 
regelmatig informatie over belangrijke thema’s 
inzake duurzaamheid. Tijdens bijscholingen en 
webinars worden bovendien winkelmanagers 
betrokken bij ons duurzaamheidsconcept. 

Door diverse interne projecten, zoals deelna-
me aan duurzaamheidsdagen van de deelstaat 
Baden-Württemberg, willen we actief het 
bewustzijn bevorderen.

Duurzaamheid wordt niet alleen  
bewezen door keurmerken of het  

gebruik van biokatoen. 

Maar veeleer door het zelfvertrouwen 
om de hele waardeketen transparant 

te maken voor onze klanten!

matthias mey

Directeur
Marketing en verkoop
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# sociale projecten en engagement

Daarom ondersteunen we actief projecten 
waar we volledig achter staan. Vooral langdu-
rige samenwerkingen vinden we cruciaal. 

Zo kunnen we naast onze eigenlijke activitei-
ten ook een waardevolle bijdrage leveren aan 
de maatschappij en duurzaam streven naar 
meer sociale rechtvaardigheid.

sociale projecten

Jaarlijks organiseren we een wedstrijd voor 
het beste jeugdwerk in de regio. Uit alle 
inzendingen kiezen we de drie beste vereni-
gingen en belonen hen met een gift. 

Ook de volgende instellingen kregen 
in 2020 een gift:  

• Aktionsgemeinschaft Artenschutz (ver-
eniging voor de bescherming van biodi-
versiteit)

• regionale scholen (schoolfruit, ondersteu-
nende verenigingen)

• imkervereniging Balingen-Geislingen-Ro-
senfeld 

maatschappij en 
sociale inzet

bijenproject

in albstadt

sociaal engagement is bij mey 
stevig verankerd in de onder-
nemingscultuur.

het project heet ‘meya de bij’ of 
‘franz’ (naar onze oprichter).

Een wereld zonder bijen is ondenkbaar  
voor onze biologische diversiteit en dus om 
te overleven. Het bijenproject loopt al sinds 
2018 en is mogelijk dankzij de inzet van  
onze medewerker Paul Maier, die in zijn  
vrije tijd een imkercursus gevolgd heeft bij 
“de imkervereniging Balingen-Geislingen- 
Rosenfeld e. V.

Door de beperkte landbouwactiviteiten in 
de buurt van Albstadt worden in deze regio 
zo goed als geen insecticiden en pestici-
den gebruikt – de perfecte biotoop voor de 
zes bijenvolken op de bloemenweide naast 
Dietmar mey. Sindsdien verzamelen de bijen 
in de enorme bloeiende diversiteit rond ons 
bedrijfsterrein vlijtig nectar voor onze honing.

Bijen leveren een grotere bijdrage voor onze 
voeding dan elk ander levend wezen. Wist u 
dat 80% van de inheemse cultuur- en wilde 
planten afhankelijk is van bestuiving door 
bijen? 

Honingbijen en wilde bijen spelen een be-
langrijke rol. Fruit – zoals aardbeien, bosbes-
sen, braambessen, frambozen, peren, appels, 
kersen en perziken – is erg afhankelijk van 
het werk van bijen. Bepaalde groenten, zoals 
komkommers, pompoen, erwten en bonen, 
worden zelfs alleen door bijen bestoven.
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# sociale projecten en engagement

Het project ‘The Future of Hope Foundation’, 
dat we vorig jaar steunden, helpt meisjes en 
vrouwen in Afrika.

Het is de bedoeling om ter plaatse de hygië-
ne te verbeteren m.b.v. herbruikbaar maand-
verband en uitleg te geven over menstruatie, 
zodat meisjes en vrouwen op gelijkwaardige 
wijze aan het leven kunnen deelnemen. 

In Afrika worden vrouwen en meisjes tijdens 
hun menstruatie grotendeels uitgesloten van 
het publieke en private leven, waardoor meis-
jes niet naar school kunnen. 

Om de hygiënische producten te vervaardi-
gen, werden vier volledig door vrouwen gelei-
de productieplaatsen in Insiza (Zimbabwe) 
opgericht. Tot de jaarwisseling 2020/2021 
werden in het kader van het project de vol-
gende activiteiten uitgevoerd: 

• helpende handen mobiliseren
• vereiste uitrusting aankopen
• productievestigingen inrichten
• productie van 1200 herbruikbare maand-

verbanden
• maandverband, wasproduct en linge-

rie (door mey ter beschikking gesteld) 
verspreiden

• bijeenkomst om feedback te krijgen over 
het verspreide maandverband

• opleiding van 40 vrouwen en meisjes 
voor de productie van maandverband  

Bovendien maakte mevr. Marqui samen met 
onze leerlinges een prototype van het te 
produceren maandverband en een gede-
tailleerde handleiding voor de vervaardiging 
van het product. Voorts heeft dhr. Walz drie 

the future of hope foundation

m.b.v. herbruikbare menstruatieproducten kunnen 
afrikaanse vrouwen en meisjes gelijkwaardig  
deelnemen aan het maatschappelijke leven.

oudere mey-naaimachines, waarvoor geen 
stroomaansluiting nodig is, voor de productie 
in Zimbabwe opgeknapt en privaat één naai-
machine geschonken. Door deze ondersteu-
ning hebben heel wat vrouwen en meisjes nu 
een opleiding gekregen inzake seksuele en 
maandelijkse hygiëne en hebben ze nieuwe 
perspectieven.

Meer over The Future of Hope Foundation op 
www.thefutureofhope.org

Begin 2021 startte onze samenwerking met 
de organisatie ZUTUA Meiganga in Kame-
roen. 

De beschermvrouwe van ZUTUA Meiganga 
is kindertandarts Houma Kustermann uit de 
Duitse plaats Rottweil, die zelf in Kameroen 
is opgegroeid. ZUTUA Meiganga leidt de 
school ‘Center Socio-Menagère’ in Kame-
roen, die opgericht werd door de grootmoe-
der van mevr. Kustermann en bescherming 
biedt aan meisjes en jonge vrouwen tussen 14 
en 30 jaar. Ze leren er lezen en schrijven en 
krijgen een opleiding tot naaister, waardoor 
ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Sinds 1994 konden meer dan 1500 vrouwen 
en meisjes uit de regio Meiganga er hun op-
leiding tot naaister afronden. 

In Kameroen worden jonge meisjes nog 
steeds vaak vanaf 14 jaar en zonder opleiding 
aan veel oudere mannen uitgehuwelijkt.  

hulp voor afrikaanse vrouwen

begin 2021 startte onze samenwerking met de organisatie  
zutua meiganga in kameroen. 

Sommige meisjes lopen weg van hun oude-
re man, waardoor ze ‘hun familie tot oneer 
strekken’, of ze zijn al weduwe of volledig 
wees. De begeerde opleidingsplaatsen wor-
den betaald door giften. Zonder deze giften 
zou de school niet open kunnen blijven.

Aanvankelijk verzamelden we stoffen, ingre-
diënten en afgewerkte producten om het 
opleidingscentrum te ondersteunen. Door de 
doortastende steun van onze naaitechnicus 
Bernd Walz en de giften van medewerk(st)
ers konden we 30 herstelde mechanische 
naaimachines ter beschikking stellen. Met 
deze materiële hulp konden we een volle-
dige scheepscontainer vullen. In november 
2021 werden de stoffen en naaimachines ter 
plaatse, in Meiganga, aan de instelling over-
handigd.
 
Meer over ZUTUA op www.zutua.org
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transparantie

design en  
innovatie

onze productiestappen zijn zowel in onze eigen vestigingen 
als in andere productielanden transparant en overzichtelijk.

Design &  
innovatie

Stof- 
productie

Stoffen 
snijden

Naaien & 
productie

Kwaliteits-
controle

Elk seizoen verrassen de designteams voor 
dames en heren bij mey ons met nieuwe 
creaties, kleurenpaletten en producten. 

Er worden nieuwe artikelen en snitten gecre-
eerd, bestaande vormen verbeterd en geop-
timaliseerd en charmante, kleine accenten 
toegevoegd – waarbij duurzaamheid, een 
hoge kwaliteit en individueel design niet uit 
het oog worden verloren. 

Eigen individualiteit staat centraal. Doorslag-
gevend is de innerlijke behoefte aan moder-
ne natuurlijkheid en harmonie – zowel qua 
materialen als wat betreft het kleurenpalet. 
We hechten bijzonder veel waarde aan hoog-
waardige stoffen, die het perfecte comfort 
bieden. 

We zijn ervan overtuigd dat onze duurza-
me producten bijdragen aan een betere 
toekomst. Meer duurzaamheid, minder fast 
fashion. 

DAMES DESIGN
DUITSLANDDUITSLAND

# transparantie en productie bij mey
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Innovatie bij de ontwikkeling van garens en 
stoffen is van meet af aan ons sterke punt. 

We ontwikkelen en testen tal van nieuwe ma-
teriaal- en garencombinaties om de perfecte 
stoffen voor onze producten te creëren. Onze 
stoffen zijn uiterst duurzaam, soepel en zacht 
en bieden een perfect draagcomfort. 

Wij produceren ongeveer 82% van onze stof-
fen met 97 individueel geconfigureerde brei-
machines in onze hoofdvestiging in Albstadt 
(Duitsland). Na het appret controleren onze 
medewerk(st)ers onze stoffen heel nauwkeu-
rig op fouten.

Ons machinepark in Albstadt (Duitsland) om-
vat zowel rondbreimachines, waarop rondge-
breide stofslangen ontstaan, waaruit vervol-
gens boven- en onderdelen zonder zijnaden 
gesneden kunnen worden, als machines voor 
de productie van brede stoffen. 

Ook die worden rondgebreid, maar vervol-
gens meteen aan een kant opengesneden 
en opgerold. Zo ontstaat een normale strook 
stof. 

Voor de rondbreimachines voor de lichaams-
breedte is voor elke confectiemaat een 
aparte breimachine nodig. Omdat later geen 
zijnaden nodig zijn, moet de ronde stofslang 
precies overeenkomen met de confectiemaat 
van het nog te produceren kledingstuk.

OPSLAGMAGAZIJN
DUITSLANDDUITSLAND

BREI-ATELIER
DUITSLANDDUITSLAND

garens en  
stoffen

brei-atelier

Door het appreteren van stof met onze 
krimpinstallatie en het kalanderen zorgen wij 
ervoor dat onze kledingstukken nooit meer 
dan vier procent krimpen. 

Met deze waarde houden we al bij het snit-
design rekening, zodat het product ook na 
talrijke wasbeurten nog even goed zit als op 
de eerste dag. 

In onze krimpinstallatie worden de stoffen net 
als in een normale droger behandeld, alleen 
in grotere omvang. De stof verliest daardoor 
10% van zijn potentiële inkrimplengte. 

KALANDER
DUITSLANDDUITSLAND

appreteren

Bij mey wordt lingerie chloorvrij gebleekt en 
geverfd onder de strengste regelgevingen voor 
mens en milieu. We werken samen met regiona-
le partners. 

Omdat onze lingerie rechtstreeks in aanra-
king komt met de huid, houden we ons aan de 
strengste normen en richtlijnen voor kleuren en 
prints. Al onze kleuren moeten ook na vele was-
beurten nog mooi zijn en mogen niet afgeven 
of sterk verbleken. Deze eigenschappen tes-
ten wij in een langdurige wastest. Wanneer de 
kleurkwaliteit en de kwaliteit van de print goed 
is, blijft de kleur in de stof en verkleurt de witte 
teststrook niet.

Update:
Door de introductie van de STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®-certificering worden de kleurecht-
heid en de controle op schadelijke stoffen van 
alle eind- en tussenproducten gegarandeerd 
door testen van de stichting OEKO-TEX®. VERFATELIER

DUITSLANDDUITSLAND

kleuren
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Om een perfect draagcomfort te reali-
seren, hechten we bij de naadbewerking 
bijvoorbeeld veel belang aan een hoge 
naaddichtheid (tot 13 steken/cm). Zo 
garanderen we een hoge elasticiteit van de 
naad en bijgevolg een optimaal draagge-
voel. 

We investeren in topkwaliteit. Om deze 
kwaliteit te waarborgen, controleren we 
onze producten na elke productiestap. 
Want alleen zo ontstaat uiteindelijk een 
kledingstuk, dat over de hele lijn overtuigt: 
met uitstekend materiaal, een precieze ver-
werking en een aangenaam draagcomfort.

naaien

snit

Onze ervaring als expert alsook het gebruik 
van de modernste snij- en stansmachines 
garanderen een gelijkblijvende, hoge nauw-
keurigheid. 

Met behulp van de stansmachine worden 
vooral hemden en slips gesneden, die als 
naadloos rondgebreid materiaal gewoven 
worden. Het snijden met de cutter gebeurt 
volkomen automatisch. Om de maatnauw-
keurigheid van de gesneden delen te waar-
borgen, worden niet meer dan 25 lagen stof 
in één processtap verwerkt. 

Technisch gezien zou het ook zeker mogelijk 
zijn om veel meer lagen gelijktijdig met de 
cutter te snijden, maar de gesneden delen 
zouden dan iets van elkaar afwijken, waar-
door ze niet meer voldoen aan onze hoge 
kwaliteitseisen. 

SNIT
DUITSLANDDUITSLAND

NAAI-ATELIER
PORTUGALPORTUGAL

 

design

 

kwaliteit

 

logistiek

 

snit

 

naai-atelier

 

stofproductie
DUITSLAND100%

DUITSLAND100% DUITSLAND100%

DUITSLAND

HONGARIJE

ANDERE

70%

20%

10%

DUITSLAND

PORTUGAL

HONGARIJE

BOSNIË

POLEN

25%

39%

20%

3,5%

3%

DUITSLAND

ANDERE

89%

15%

Feiten en cijfers: het jaar 2020 (gegevens in stukaantallen)

mey is een onderneming in familiebezit en wordt geleid door de derde en 
vierde generatie. Daarom is duurzaamheid voor ons geen trend, maar tradi-
tie. Wie ons kent, weet dat we evenzeer staan voor traditie en ervaring als 
voor kwaliteit en innovatie. 

Onze houding is duidelijk, we leggen zelf de lat erg hoog. Dat geldt ook 
voor onze verantwoordelijkheid als onderneming en voor duurzaamheid, 
die stevig in onze handelwijze als onderneming verankerd is.

TURKIJE

KROATIË

SRI LANKA

CHINA

ANDERE

3%

2,5%

2,5%

0,9%

0,6%
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Waar duizenden naalden 
werken: in het brei-atelier 
wordt garen tot stof.

Holger Teufel
Afdelingshoofd 
brei-atelier 

Hier wordt het 
design, het idee 

geboren. Helder. 
Puur. En vooral 
met veel liefde 

voor detail.

Claudia Wigge
Head of Design 

dames

vele handen, één passie.

# de productiestappen van een kledingstuk

De perfecte snit. Grondstofvriendelijk 
en zonder verspilling van materiaal.

Sime Dujic | Snit

Kwaliteitscontrole betekent aandacht 
voor detail tot aan de laatste stap. 

Bernadeta Ring
Afdelingshoofd patroonnaaierij

Het magische moment: in het naai-atelier 
ontstaat uit afzonderlijke onderdelen het 
afgewerkte kledingstuk.

Daniela Sinatra-Marzio | Naai-atelier
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toegevoegde waarde 
wordt in Duitsland 
gerealiseerd.

van al onze producten 
wordt in Europa gepro-
duceerd.

volledige

94%

directeur

oprichtingsjaar 1928

100% in familiebezit

# getallen, gegevens en feiten over de onderneming en duurzaamheid

over ons

markus mey

IT en logistiek

roland kull

Financiën en personeel

matthias mey

Verkoop, marketing en design

florian mey

Productie en inkoop

mey is een van de marktleiders voor hoog-
waardige lingerie en onderkleding voor 
dames en heren in Europa. Alle producten 
worden met creativiteit, passie en oog voor 
detail ontworpen, geproduceerd en verkocht. 

Innovatie betekent voor mey niet alleen 
nieuwe dingen creëren, maar ook de onder-
neming, de producten en processen continu 
verder ontwikkelen. Het Duitse familiebedrijf, 
dat al in 1928 werd opgericht, hecht veel 
waarde aan modern design en een perfecte 
kwaliteit. 

mey gmbh & co. kg
Auf Steingen 6
72459 Albstadt (Duitsland)

mey handels gmbh

mey austria gmbh

+49 (0) 0 74 31 / 706-0 
info@mey.com
www.mey.com

feiten en kwaliteitskenmerken inzake productie

van de stoffen wordt 
geproduceerd in Duits-
land, 92% daarvan in ons 
eigen tricotagebedrijf in 
Albstadt.

mulesing-vrije wol voor 
al onze producten met 
een wolpercentage.

van onze leveranciers 
heeft zijn hoofdvesti-
ging in Europa.

In dat jaar werkten 
voor mey in de drie 
vestigingen samen 
1066 medewerk(st)
ers.

individueel configu-
reerbare breimachines 
in onze vestiging in 
Albstadt (Duitsland).

89% 100%

86% 2020

97

1.066  
personen

663 binnenland
403 buitenland

van onze producten 
wordt vervaardigd in 
onze eigen fabrieken 
in Duitsland, Portugal 
en Hongarije.

van onze toege-
voegde waarde vindt 
plaats in Albstadt 
(Duitsland).

76%> 55%
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albstadt 
Duitsland, hoofdkantoor en productie,  
opgericht in 1928, in 2008 nieuwbouw 
Outlet

bitz 
Duitsland, logistiek centrum,  
opgericht in 1984, in 2008 omgebouwd  
tot logistiek centrum

celorico da beira
Portugal, confectiebedrijf,  
opgericht in 1991

veresegyház
Hongarije, confectiebedrijf,  
opgericht in 1992

vestigingen

# getallen, gegevens en feiten over de onderneming en duurzaamheid

we produceren in drie eigen vestigingen in europa en hebben 
een eigen magazijn met logistiek centrum in de buurt van ons 
hoofdkwartier.

dessous

loungewear

lovestory | nightwear

nightwear

night2day

swimwear

lingerie

bodywear

de damescollectie overtuigt 
door elegantie.

de herencollectie overtuigt 
door elegantie.

segmenten

De lente-/zomercollectie 2021 van mey 
nodigt dankzij de kleurenkeuze en de de-
signs met een exotisch tintje uit om van het 
leven te genieten. In de hele wereld wordt 
de maatschappij gereglementeerd door de 
coronacrisis. 

De tijdgeest is rijp voor een duurzaam gebruik 
van grondstoffen en een milieuvriendelijke 
productie. 

Vrolijke kleuren, figuratieve dessins en 
hoogwaardige materiaalmixen kenmerken de 
lente-/zomercollectie van 2021. 

Alles is overgoten met een bepaalde lichtheid 
en onbezorgdheid: humorvolle opdrukken 
gaan gepaard met zomerse, felle kleuren, die 
aanzetten tot een goed humeur. 

Een comfortabele stijl is crucialer dan ooit. 
Duurzaamheid en een lange levensduur win-
nen nog meer aan belang. De kwaliteit staat 
bij elk product centraal. 
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HAMBURG

BIELEFELD

DORTMUND

KEULEN

BONN

FRANKFURT

BAMBERG

NÜRNBERG

REGENSBURG

BADEN-BADEN

ULM

KONSTANZ
ROTTACH-EGERN SALZBURG

TRIER

MAINZ
WIESBADEN

AKEN

GÖTTINGEN

BREMEN

BERLIJN STEGLITZBERLIJN KU’DAMM

bonn

berlijn ku’damm

keulen

baden-baden

mey-stores

3500 detailhandelaars en  
warenhuisketens worden door ons 
bevoorraad.

20 eigen mey-stores zijn over  
heel Duitsland open.

2 multilabel-stores met andere  
merken, ‘Uhlig am Dom’ in Mainz  
en ‘Grazia’ in Salzburg (Oostenrijk) 
worden door mey beheerd.

7 Factory Outlet Centers en  
pop-upstores bieden onze producten 
uit het vorige seizoen aan.

# overzicht van onze eigen retail

bij de opening van de eerste 
mey-store in 2010 begint een 
nieuw hoofdstuk.

Door het besluit onze kwaliteitsvolle produc-
ten ook in eigen winkels te verkopen, begint 
voor mey een nieuw tijdperk in de retailhan-
del. 

In onze eigen winkels benutten we ten 
volle de mogelijkheid om onze collecties te 
presenteren in overeenstemming met onze 
merkstijl. Bekoorlijke materialen, kleuren en 
meubelstukken beklemtonen ons idee van 
kwaliteit en zorgen dat klanten zich in de 
mey-stores bijna net als thuis voelen.
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Mey GmbH & Co. KG 
Auf Steingen 6
72459 Albstadt
Germany

Tel. +49 (0) 7431 706 0
info@mey.com
www.mey.com


