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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 waarde-invulling.

Wij produceren een groot deel van onze  
producten in onze eigen fabrieken in Duitsland, 
Portugal en Hongarije. Van garen, stof en  
snit tot het afgewerkte eindproduct. Meer dan 
50% van de toegevoegde waarde wordt in 
Duitsland gerealiseerd.

our definition 
of quality, 

transparency 
and style.
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DIRECTEUR: 

TEWERKSTELLINGEN:

BELANGRIJKSTE CERTIFICERINGEN: DISTRIBUTIE VAN HET MERK MEY:

PRODUCTIEFEITEN:

In 2012 waren we de eerste aanbieder van lingerie met 
bluesign®-certificering, in 2017 werd ons assortiment 
Organic GOTS-gecertificeerd en sinds 2020 zijn we 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®-gecertificeerd.

van de stoffen 
worden geproduceerd 
in onze vestiging in 
Albstadt (Duitsland).

Voor al onze producten 
met een wolpercentage 
wordt mulesing-vrije 
wol gebruikt.

van onze leveranciers 
hebben hun hoofdves-
tiging in Europa.

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

Wij leveren aan 

3500 detailhandelaren en 
warenhuisketens, en beheren 
20 eigene Mey Stores, 
2 Multilable-Stores en 
7 Factory Outlet Centers.

OPRICHTINGSJAAR 1928
100% IN FAMILIEBEZIT

TOTAAL AANTAL 
TEWERKSTELLINGEN 
2019:  
1.065 Werknemers

650 in Duitsland
218 in Portugal
175 in Hongarije
22 in de internationale 
detailhandel

OMZETPERCENTAGE 
BINNENLAND/EXPORT
2019:       80%/20%

GECONSOLIDEERDE 
GROEPSOMZET
2019: ong. €103 miljoen

Markus Mey
IT en logistiek

Matthias Mey
Verkoop, marketing 

en design

840 personen

880 personen

1.065 personen

380 buitenland
460 binnenland

370 buitenland
510 binnenland

650 binnenland
415 buitenland

CIJFERS, GEGEVENS, FEITEN

85% 100%89% 97

Roland Kull
Financiën en 

personeel

Florian Mey
Productie en 

inkoop
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certificeringen

eerste aanbieder van lingerie 
met bluesign®-certificering 
(2012), inmiddels bluesign®
system partner (2019)

onze producten zijn 
sinds 2020 standard 100 by 

oeko-tex®-gecertificeerd.

de serie organic en 
re:think zijn beide
gots-gecertificeerd.

Ons bedrijf is een bluesign® SYSTEM PARTNER. 
Wij houden ons aan de strengste milieuvoorschrif-
ten en productierichtlijnen. Ook onze toeleveran-
ciers moeten aan deze voorwaarden voldoen. De 
vijf bluesign®-principes zijn grondstofproductiviteit, 
consumentenbescherming, waterbescherming, 
immisiebescherming en veiligheid tijdens het werk.

Het bluesign®-systeem beperkt de milieuvervuiling 
gedurende het hele productieproces tot een mi-
nimum. Het eindresultaat is een product dat veilig 
is, een geringe impact heeft op het milieu en een 
kleine ecologische voetafdruk achterlaat. 

Om het STANDARD 100 by OEKO-TEX®-keur-
merk te verdienen, moeten alle onderdelen van 
een product (kant, stof, garen, haakjes, ogen, 
banden enz.) aan de criteria voldoen. 

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 gecontroleerd. 

Zo kan onze klant zeker zijn van een perfect 
product 

De serie Organic voor dames en RE:THINK 
voor heren zijn GOTS gecertificeerd. Het 
keurmerk beoordeelt sociale criteria en milieu-
technische vereisten voor textiel afkomstig van 
biologisch geproduceerde, natuurlijke vezels. 

Het keurmerk garandeert de duurzame produc-
tie van het textiel. Het begint bij biologisch en 
duurzaam geteelde grondstoffen en verloopt 
via een ecologisch en maatschappelijk verant-
woorde productie tot en met de etikettering 
van de producten. GOTS is wereldwijd de toon-
aangevende standaard voor textielproducten, 
die voor ten minste 70% uit biologisch gepro-
duceerde natuurvezels bestaan.

we bevinden ons op dit 
moment in het testproces 
van de groene knop.

het hohenstein-instituut 
geeft topscores voor 
draagcomfort.

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

De Groene Knop is een relatief nieuw keurmerk 
van het Bondsministerie voor Economische 
Samenwerking & Ontwikkeling.

Zowel de producten als de ondernemingen 
worden getest. De ondernemingen moeten zich 
bewust zijn van de risico’s met betrekking tot 
de mensenrechten in hun toeleveringsketen, 
hierover rapporteren en deze risico’s actief aan-
pakken. Bij het testen van producten moeten 
fabrikanten aantonen dat aan ecologische en 
sociale criteria wordt voldaan door gebruik te 
maken van bestaande keurmerken (bv. GOTS). 
De ontginning van grondstoffen is op dit mo-
ment nog niet in het keurmerk opgenomen.

Onze serie Dry Cotton en Dry Cotton Functio- 
nal (inclusief het “ondershirt”) werd door het 
Hohensteiner Institut op draagcomfort getest 
en kreeg met 1,0 het beste cijfer voor bijzonder 
hoog comfort en een aangenaam gevoel bij 
het dragen van het ondergoed.

Hierbij werden het warmte- en vochtmanage-
ment van de stof getest. Met huidsensorische 
tests werden alle gevoelens gemeten die het 
geteste textiel op de huid teweegbrengt. 
Bovendien werden verschillende gradaties van 
sterk zweten gesimuleerd, de warmte-isolatie 
en de droogtijd getest en keek men of het 
textiel op de huid schuurt of klam aanvoelt.

Het keurmerk van de FKT (Fördergemeinschaft 
Körperverträgliche Textilien e. V.) bevestigt 
dat het geteste textiel geen schadelijke stoffen 
afgeeft of substanties bevat die de huid irrite-
ren of beschadigen. Door deze combinatie van 
de test op schadelijke stoffen en de test op 
biocompatibiliteit waarborgen wij onze kwali-
teitsstandaards.

In vergelijking met andere testprocedures test 
de FKT de stoffen niet alleen op de aanwezig-
heid van afzonderlijke en reeds bekende scha-
delijke stoffen, maar kijkt ook hoe ze op de huid 
reageren. Voor onze klanten betekent dat meer 
bescherming van en veiligheid voor de huid.
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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 doelstellingen, die voor het behoud 
van een duurzame ontwikkeling op economisch, 
ecologisch en sociaal niveau zorgen. 

Dit werd 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 onder-
neming ook op lange termijn gegarandeerd 
is. Door onze normen, productieprocessen en 
doelstellingen continu te verbeteren, kunnen 
we ook in de toekomst duurzame en hoog-
waardige 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 bijzon-
dere 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 werken. We hebben deze 
vier overkoepelende doelstellingen verder 
onderverdeeld in twaalf onderliggende doel-
stellingen. 

Toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame 
en moderne energie voor 
iedereen verzekeren.

Duurzame consumptie-
patronen garanderen.

Duurzame economische 
groei, volledige en produc-
tieve werkgelegenheid en 
menswaardige werkomstan-
digheden 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

#6

het gebruik van gecertificeerd biokatoen uitbreiden 
naar vier productseries

het aandeel duurzaam/gecontroleerd katoen 
verhogen tot 90%

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

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

80% van onze leveranciers moeten zich verplichten 
tot de mey rsl (restricted substance list/beperkte 
stoffenlijst)

80% van de passieve loonveredeling (plv) en partners 
voor 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)/fwf kan voorleggen

#8

#9

#10

#11

#12

Mey  wil  een  bijdrage  leveren  
aan  de  doelstellingen  7,  8,  12  
en  15;  daarom  hebben  wij  onszelf  
tot  midden  2021  de  volgende  
doelstellingen  gesteld! 

30% minder gebruik van (niet recycleerbare) folie

5% minder energieverbruik in onze drie eigen 
vestigingen

co2-voetafdruk opstellen voor onze drie eigen 
vestigingen

labelingconcept aanmaken en introduceren

bewustzijn van onze medewerkers versterken en 
hen integreren in het duurzaamheidsconcept van 
mey integreren

#7 verder gebruik van uitsluitend fsc®-gecertificeerde 
productverpakkingen en -hangtags
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620
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melange

Ons biokatoen stamt uit India, Israël en Turkije, 
is fair trade en wordt in Turkije en in Duitsland 
tot ons GOTS-gecertificeerd garen gesponnen. 
Bovendien bevat ons biokatoen nauwelijks 
vreemde vezels en is het erg fijn en langvezelig. 
Vreemde vezels kunnen de kwaliteit van het ga-
ren 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 het 
GOTS-keurmerk bezitten. 

Bij de aankoop van katoen met biologische kwa-
liteit staan we als onderneming voor een grote 
uitdaging om de vereiste kwaliteit te vinden. 
Omdat onze stoffen uitermate fijn en onze brei-
machines erg precies zijn, mag ons biologisch 
katoen geen vreemde vezels en andere veront-
reinigingen bevatten en moet het een bepaalde 
minimale stapellengte hebben. 

biokatoen

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

het gebruik van gecertificeerd biokatoen uitbreiden naar vier productseries

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

29 818
Taillebroek

38–48

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 organic
Stof: 92% biokatoen, 8% elastaan

serie re:think
Stof: 94% biokatoen, 6% elastaan
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#2 #3

#4

15

Duurzaam staat niet altijd synoniem voor biolo-
gisch: onze twee belangrijkste leveranciers, met 
wie we al decennialang samenwerken, werken 
volgens de modernste technologische en soci-
ale normen. 

Duurzaam katoen betekent voor Mey een mix 
van certificaten (zoals bv. 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, klein- 
schalige katoenbedrijven in Griekenland en 
jarenlange partnerschappen spelen een grote 
rol en vormen essentiële aandachtspunten.  
In 2019 bereikten we al een aandeel van ong. 
70% duurzaam/gecontroleerd katoen; dit  
zullen we blijven uitbreiden.

Wij nemen ons hoogwaardige Peru-Pima-
katoengaren af van leveranciers met wie wij 
al meer dan 30 jaar samenwerken. Naast 
katoen gebruiken we ook andere regeneratieve 
grondstoffen zoals modaalvezels van TENCEL™, 
viscosegarens op basis van cellulosevezels of 
wol van Afrikaanse wolschapen, die zonder het 
kwellende mulesing worden 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 wol-
garens ten opzichte van de totale hoeveelheid 
bedroeg in 2019 ongeveer 1%.

Hiermee wordt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, STeP by OEKO-TEX®, GOTS of 
bluesign® bedoeld. We bevinden ons op dit moment (sinds januari 2020) in het 
testproces van de groene knop.

Voorlopig is al ongeveer 95% van al ons materiaal gecertificeerd en onze onderneming 
is bluesign® SYSTEM PARTNER.

wol

we hebben te allen tijde 
vermeden dat wol van 
schapen komt in gebieden 
waar aan mulesing wordt 
gedaan.

mey is standard 100 by oeko-tex®-gecertificeerd.

Uitsluitend gebruik van wolgaren, dat zonder 
mulesing werd verkregen

het gehele materiaalvolume bij mey is gecertificeerd
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#5 #680% van onze leveranciers moeten zich verplichten tot de mey rsl
(restricted substance list)

Onze leveranciers delen onze opvatting inzake 
sociale, ecologische en economische waarden. 
Daarbij zorgen we niet alleen voor persoon-
lijk contact ter plaatse, maar gaat het ook 
om schriftelijke waarden, zoals de Mey Terms 
(inkoopvoorwaarden), de Code of Conduct 
(gedragscodex) en wettelijke bepalingen. Tot 
nu toe heeft al ca. 70% van onze leveranciers 
ingestemd met de naleving van de Mey RSL.

In 2019 hebben we onze Mey Terms aange-
past. Hierdoor kunnen we onze criteria inzake 
kwaliteit en duurzaamheid zo goed mogelijk 
naleven. Deze Mey Terms omvatten niet alleen 
technische gegevens en kwaliteitsrichtlijnen, 
maar ook onze gedragscodex, die veilige 
werkomstandigheden en milieubescherming 
stipuleert. Tussen zakenpartners is ook het 
eerlijk en transparant doorgeven van gegevens 
van essentieel belang.

De wettelijke richtlijnen en de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) vormen de richtlijnen 
voor de samenwerking. De leverancier moet 
in het bijzonder de normen van de ILO voor 
sociaal verantwoordelijk ondernemen naleven 
en met eventuele toe- en subleveranciers en 
andere subondernemingen overeenkomsten 
hieromtrent afsluiten. 

restriced substance list

89% van onze leveranciers is gevestigd in europa, 8% in azië, 
1% in zuid-amerika en de overige 2% in turkije.

Al onze ca. 120 leveranciers, passieve loonver-
edeling (PLV) en partners voor handelswaar 
moeten de Mey Terms naleven en zich ertoe 
verbinden onze waarden en voorschriften te 
respecteren.

De omgang met chemicaliën is essentieel 
om tijdens de productiefase verbruikers, alle 
betrokkenen en het milieu te beschermen. Als 
hulp voor de leveranciers heeft Mey een mini-
mumnorm ontwikkeld, die allereerst betrekking 
heeft op de veiligheid voor consumenten bij 
chemicaliën op afgewerkte producten. 

De RSL is een lijst met minimumeisen voor le-
veranciers om de naleving van de Mey-normen 
te garanderen. De RSL omvat alle geldende 
beperkingen, zoals grenswaarden en verboden 
inzake textiel (incl. textiele grondstoffen, tus-
senproducten en membranen), leder, accessoi-
res van metaal of andere niet-metalen materia-
len voor textiel. 

De Mey RSL werd ontwikkeld in samenwerking 
met bluesign®, wereldwijd de strengste stan-
daard voor een schone textielproductie.

80% van de passieve loonveredeling (plv) en partners voor 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)/
fwf kan voorleggen

De drie eigen vestigingen van Mey in Duitsland 
(Albstadt), Portugal (Celorico de Beira) en Hon-
garije (Veresegyház) bevinden zich in Europa en 
moeten daardoor al voldoen aan de reeds erg 
strenge voorwaarden inzake sociale en ecologi-
sche normen.

Meer dan 80% van onze PLV-bedrijven (loon-
bedrijven, partners, naaiateliers) is gevestigd 
in landen, die door de Fair Wear Foundation 
(FWF) als probleemloos worden beschouwd, 
en circa. 65% van de partnerfirma’s voor han-
delswaren van Mey kan een BSCI-certificaat 
voorleggen.

Waarom wordt Mey eigenlijk geen lid van de 
FWF? We vinden de FWF positief en het cer-
tificaat begerenswaardig. Als voorwaarde voor 
lidmaatschap en de bijbehorende certificering 
stelt de FWF echter dat minstens 50% van de 
werkzaamheden in kritische landen moet plaats-
vinden en daar aan de betreffende bepalingen 
voldaan moet worden.

Door onze wijdverspreide activiteiten in landen 
die niet kritisch zijn, kunnen we geen FWF-cer-
tificaat krijgen.

passieve veredeling (pv) en 
handelsgoederen (hago)

meer dan 80% van de pv-activiteiten vindt plaats in gebieden 
die onder de fwf vallen landen die als niet-kritisch zijn 
geclassificeerd.
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#7

#8

18

Wanneer de wereld 
verandert mogen wij natuurlijk

niet stil blijven staan.

christoph heinzmann
Head of Design Men

gebruik van fsc®-gecertificeerde productverpakkingen en -hangtags

30% minder gebruik van (niet recycleerbare) folie

Al ons karton voor productverpakkingen heeft 
al het FSC®-certificaat, maar dat wordt momen-
teel nog niet op de verpakking vermeld. 

Bovendien gebruiken we geen zogenoemd 
gelamineerd materiaal voor onze verpakkingen 
om de stabiliteit ervan te verhogen (bijv. aan de 
randen en tegen scheuren).

Momenteel voeren we testen uit om folie 
volledig weg te laten, te verminderen of te 
vervangen door gerecycleerd materiaal. 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% foliemateriaal.

verpakkingen

kunststoffolies

al onze kartonnen dozen voor productverpakkingen 
zijn reeds fsc®-gecertificeerd.

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

We hebben het aantal hulsverpakkingen 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.

Bovendien zijn we voor de beschermende 
verpakking van onze nachtkleding overgestapt 
naar een folie uit 100% gerecycleerd materiaal. 
Intern lopen nog verschillende testen met di-
verse gerecycleerde folies om nog meer folies 
geleidelijk te vervangen door 100% gerecy-
cleerde folies. En dit doen we totdat we folie 
ooit helemaal achterwege kunnen laten.
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#11

#9

#12

#10

21

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!

labelingconcept aanmaken en 
introduceren

5% minder energieverbruik in onze 
drie eigen vestigingen

bewustzijn van onze medewerkers versterken en hen integreren in het 
duurzaamheidsconcept

co2-voetafdruk opstellen voor 
onze eigen vestigingen

We hebben interne richtlijnen opgesteld voor 
de controle en sourcing van materialen. Aan de 
basis ligt het gebruik van STANDARD 100 by 
OKEO-TEX® gecertificeerde materialen.

In onze hoofdzetel in het Duitse Albstadt 
gebruiken we al sinds 2018 100% ecologische 
stroom (waterkracht uit Scandinavië). Daarnaast 
werden alle raamfronten vervangen door nieu-
we isolerende glasramen, werden de dakvlak-
ken opnieuw geïsoleerd en werd de productie-
hal volledig ingericht met ledverlichting. Ook 
onze elektrische laadpaal aan de Outlet wordt 
volledig gevoed door groene stroom.

In januari 2020 verwelkomden we bij Mey een 
nieuwe collega, die zich vanaf nu 100% wijdt 
aan duurzaamheid bij Mey. In onze vestiging 
in Albstadt bieden we al diverse projecten 
om medewerkers ertoe aan te zetten duurza-
mer en bewuster om te gaan met thema’s als 
gezondheid, consumptie en beweging. 

Er zijn waterstations voor de drinkflessen van 
onze medewerkers, de koffiemachines 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. Dit 
is een statiegeldsysteem voor het terugbren-
gen van vaatwerk.

We willen onderzoeken op welke gebieden we 
energie en grondstoffen kunnen besparen en 
de opgedane kennis gebruiken om processen 
te overdenken en nieuwe inzichten te initiëren. 

Mey biedt bovendien diverse sportprogramma’s 
aan: kickboksen, aquagym of yoga en de moge-
lijkheid om buiten de werkuren het zwembad 
van de firma en de sauna te gebruiken.

Door middel van team challenges stimuleren we 
onze medewerkers om een deelautosysteem te 
gebruiken, de fiets te nemen of over te schake-
len op openbaar vervoer. Zakenreizen worden 
zoveel mogelijk met het spoor ondernomen.

matthias mey
Directeur,

Marketing en verkoop
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transparantie

design en 
innovatie

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

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 – zonder duurzaamheid, een hoge 
kwaliteit en individueel design uit het oog te 
verliezen. 

Eigen individualiteit staat centraal. Doorslag-
gevend is de innerlijke behoefte aan moderne 
natuurlijkheid en harmonie – zowel qua mate-
rialen als wat betreft het kleurenpalet. We hech-
ten bijzonder veel waarde aan hoogwaardige 
stoffen, die het perfecte comfort bieden. 

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

transparantie

DUITSLAND

POLEN

CHINA

HONGARIJE

BOSNIË

TURKIJE

KROATIË

PORTUGAL

DUITSLAND

PORTUGAL

HONGARIJE

HONGARIJE 

POLEN

KROATIË 

BOSNIË

CHINA

TURKIJE

 82% 
eigenproductie

 14% 
loonproductie

 4% 
handelswaren
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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 
materiaal- 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 85% van onze stoffen 
met meer de 97 individueel geconfigureerde 
breimachines in onze hoofdvestiging in Alb-
stadt (Duitsland). Na het appret controleert een 
medewerker onze stoffen heel nauwkeurig op 
fouten.

Ons machinepark in Albstadt (Duitsland) 
omvat zowel rondbreimachines, waarop rond-
gebreide 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 vervolgens 
meteen aan een kant opengesneden en opge-
rold. 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

garen 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

Mey ondergoed wordt chloorvrij gebleekt en 
geverfd onder de strengste regelgevingen voor 
mens en milieu. We werken samen met regiona-
le partners voor onze uitrusting. 

Omdat ons ondergoed rechtstreeks in aanra-
king komt met de huid, houden we ons aan de 
strengste normen en richtlijnen voor kleuren 
en prints. Een volautomatisch doseersysteem 
produceert zelfstandig en met de hoogste 
nauwkeurigheid de gebruiksklare mengkleu-
ren, zodat de kleuren in de toekomst niet meer 
afwijken. 

Al onze kleuren moeten ook na vele wasbeurten 
nog mooi zijn en mogen niet afgeven of sterk 
verbleken. Deze eigenschappen testen wij in 
een langdurige wastest. Wanneer de kleurkwali-
teit en de kwaliteit van de print goed is, blijft de 
kleur in de stof en verkleurt de witte teststrook 
niet.

VERFATELIER
DUITSLANDDUITSLAND

kleuren
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Om een perfect draagcomfort te realiseren, 
hechten we bij de naadbewerking bijvoor-
beeld veel belang aan een hoge naaddicht-
heid (tot 13 steken/cm). Zo garanderen we 
een hoge elasticiteit van de naad en bijge-
volg een optimaal draaggevoel. 

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

naaien

snit

Onze ervaring als expert alsook het gebruik van 
de modernste snij- en stansmachines garande-
ren een gelijkblijvende, hoge nauwkeurigheid. 

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 maatnauwkeurigheid van 
de gesneden delen te waarborgen, 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 cut-
ter te snijden, maar de gesneden delen zouden 
dan iets van elkaar afwijken, waardoor 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

POLEN

BOSNIË

TURKIJE

KROATIË

ANDERE

27%

43%

20%

3%

1%

2%

2%

2%

DUITSLAND

ANDERE

85%

15%

Mey is een onderneming in familiebezit en wordt geleid door de derde en 
vierde generatie. Daarom is duurzaamheid voor ons geen trend, maar traditie. 
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.

Feiten en cijfers: het jaar 2018 (gegevens in stukaantallen)
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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 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 wordt 
het afgewerkte stuk wasgoed uit afzonderlijke 
onderdelen gemaakt.

Daniela Sinatra-Marzio | Naai-atelier
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Social Media:

Mey GmbH & Co. KG
Auf Steingen 6
72459 Albstadt

Mey Handels GmbH
Mey Austria GmbH

Merken:

Contact:

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

Dessous

SEGMENTEN

W
O

M
EN

M
EN

Bodywear Club

Lovestory | Nightwear NIGHT2DAY

Lingerie

Loungewear | Nightwear Swimwear

Albstadt 
Duitsland, hoofdkantoor en  
productie, opgericht in 1928, 
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

STORE DORTMUND
Westenhellweg 102-106
44137 Dortmund

STORE FRANKFURT
Schillerstraße 16
60313 Frankfurt

STORE GÖTTINGEN
Weender Straße 30
37073 Göttingen

STORE HAMBURG
Poststraße 12
20354 Hamburg

STORE KEULEN
Mittelstraße 12-14
50672 Keulen

STORE KONSTANZ
Marktstätte 11
78462 Konstanz

STORE NÜRNBERG
Josephsplatz 2
90403 Nürnberg

STORE REGENSBURG
Residenzstraße 1
93047 Regensburg

STORE AKEN
Krämerstraße 13-15
52062 Aken

STORE BADEN-BADEN
Lichtentaler Straße 6
76530 Baden-Baden

STORE BAMBERG
Grüner Markt 3
96047 Bamberg

STORE BERLIJN
Boulevard Berlin
Schloßstraße 15
12163 Berlijn

STORE BERLIJN
Kurfürstendamm 216
Ingang: Fasanenstr. 22
10719 Berlijn

STORE BIELEFELD
Obernstraße 11
33602 Bielefeld 

STORE BONN
Bonngasse 1
53111 Bonn

STORE BREMEN
Schüsselkorb 17
28195 Bremen

STORE ROTTACH- 
EGERN
Nördliche Hauptstr. 24a
83700 Rottach-Egern

STORE TRIER
Fleischstraße 24
54290 Trier 

STORE ULM
Hafengasse 22
89073 Ulm

STORE WIESBADEN
Mauergasse 4a
65183 Wiesbaden

MULTIBRAND 
STORE MAINZ
UHLIG AM DOM
Höfchen 2
55116 Mainz

MULTIBRAND
STORE SALZBURG
GRAZIA
Linzer Gasse 6
5020 Salzburg
Oostenrijk

MEY STORES

SALZBURG

Mey Store Bonn

Mey Store Berlin Ku’damm

Mey Store Keulen

Mey Store Baden-Baden
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100% ouid papier
energie- en waterbesparend en met een 
lage uitstoot volgens de specificaties 
van de blauwe engel 

Deze brochure werd gedrukt op papier (Enviro 
Clever U), gemaakt van 100% oud papier, dat volgens 
de specificaties van de Blauwe Engel (UZ-14a) op 
een energie- en waterbesparende manier en met een 
bijzonder laag gehalte aan vervuilende stoffen werd 
geproduceerd.

lokaal gedrukt in een straal van 60 km
korte transportwegen voor het drukwerk 
bijzonder duurzame bedrijfsvoering
•  Plaatbelichting zonder chemicaliën en water, dit betekent  
   een besparing van 130.000 liter water per jaar
•  Een fotovoltaïsche installatie op het dak dekt bijna  
   50% van de eigen elektriciteitsbehoefte van de drukkerij
•  Warmteterugwinning: 85% van de elektrische energie  
   wordt opgeslagen als afvalwarmte en verwarmt op die  
   manier het volledige bedrijfsgebouw

klimaatneutraal gedrukt
Wij ondersteunen een bosbeschermingsproject in Papoea-
Nieuw-Guinea door middel van klimaatneutraal drukwerk.


