
UPDATE -Meyer-Hosen UPDATE -Meyer-Hosen

xxxjuli 2018xxx juli 2018

De broeken van Meyer
Hoogwaardige stoffen en oog voor detail

De fabrieken van Meyer-Hosen AG draaien 
op volle toeren om de collectie voor komende 
zomer te leveren. De twee fabrieken staan in 
het Roemeense plaatsje Kézdivásárhely en 
zijn de afgelopen 27 jaar enorm in omvang 
en productie toegenomen. Ze werken met 
de moderne CAD-snijdtechnologie en 
geavanceerd vakmanschap, zowel machinaal 
als met de hand.

Bernhard Meyer
‘Hoogwaardige kwaliteiten in materialen en 
productie’, belooft Meyer-Hosen voor haar 
nieuwe collectie. ‘Elastische stoffen’ in haar 
Five pocket lijn en ‘high-tech sportswear 
materialen’ in haar nieuwe golflijn. Waar 
komen al deze stoffen vandaan? De 
stoffen voor de broeken van Meyer worden 
geproduceerd in de fabrieken van Zarah 
Moden en New Fashion. Zarah Moden is 
gespecialiseerd in het produceren van wol 
en katoen en New Fashion is gespecialiseerd 
in katoenen broeken en jeans, het bewerken 
van de stoffen en de logistiek. 
Op 12 april 1991 richtten Bernhard Meyer 

en Wilhelm Wegener Zarah Moden op in 
Kézdivásárhely, een plaatsje van 20.000 
inwoners in Roemenië. De eerste versie 
van de fabriek was een oud gebouw dat 
daarvoor als kantine had gediend. In de loop 
der jaren ontwikkelden ze de technologieën 
in het fabriekje en werden de stoffen voor 
de Meyerbroek steeds geavanceerder. De 
productie breidde zich uit en uiteindelijk 
groeiden ze uit het oude gebouw. Van 2003 
tot 2004 werd de productiefaciliteit van Zarah 
Moden van de grond af opnieuw opgebouwd 
tot een moderne fabriek met optimale 
omstandigheden. In 1991 waren er 189 
werknemers in dienst bij Zarah Moden en in 
2017 was dat aantal uitgegroeid tot 777. 

Van Stone-Wash tot Ozone 
Finishing
In 1993 waren de omstandigheden op de 
markt zo gunstig dat er een tweede bedrijf 
werd opgericht in Kézdivásárhely, New 
Fashion. Ook New Fashion groeide al snel 
uit, van 10.000 naar 25.000 vierkante meter, 
en van 117 werknemers in 1993 naar 1002 

werknemers in 2017. In 1995 bouwde New 
Fashion een moderne eenheid om kleding te 
wassen. Vandaag de dag kan deze eenheid 
maar liefst 10.000 broeken wassen per 
dag. Geavanceerde was-methodes geven 
de geproduceerde broeken een complexe 
finishing. Ze kunnen de broeken bleken, 
een Stone-Wash, een Garment-Wash, een 
Ozone Finishing, een Soft-Wash of Special 
Effects geven. New Fashion gebruikt 
milieuvriendelijke additieven in de was-
eenheid die door de EU zijn goedgekeurd. 

In 1996 werd het eerste logistieke centrum 
van 2400 vierkante meter toegevoegd aan 
New Fashion. In 2000 en 2005 kwamen daar 
nog eens twee pakhuizen bij waardoor de 
totale oppervlakte naar 6000 vierkante meter 
ging. Vandaag de dag staan er 6 pakhuizen 
met een totale ruimte van 18.960 vierkante 
meter.

Five pocket en Golflijn
En wat betekent dit concreet voor de 
komende collecties? M|5 by Meyer biedt de 
komende zomer een collectie Five Pockets, 
verdeeld in drie optimale fits: regular, slim en 
skinny, verkrijgbaar in een breed scala aan 
maten. De stretch kwaliteiten zorgen voor een 
moderne look en de ronde ceintuur moet voor 
de perfecte pasvorm om de heup zorgen. In 
de lijn is katoen en denim verwerkt. De special 
effects van de denims worden met de hand 
aangebracht zodat elke jeans uniek is. In 
de Meyer-Exclusive lijn komt het merk voor 
voorjaar/zomer 2019 met een nieuwe golflijn 
in hightech sportswear materialen, waaronder 
ademend PIMA katoen. De lijn omvat het 
chino-model Augusta en het bermuda-model 
St.Andrews.

Dat Meyer zorg besteed aan haar producten 
beaamt ook Roos Udo-Harberink, agent voor 
Meyer in Nederland: “Meyer staat bekend 
om haar details. In de binnenkant van de 
achterzak van de broeken van de nieuwe 
golflijn is bijvoorbeeld een klein rubber bandje 
verwerkt waar je je golfhandschoentjes in 
kan steken waardoor ze er niet uitvallen. 
En in de linkerzak van elke Meyer broek zit 
een verborgen zakje met een ritssluiting. 
Vroeger was die bedoeld voor muntgeld, 
maar inmiddels is die zo groot dat er een hele 
iPhone in kan.”

‘De eerste fabriek 
was een oud gebouw 

dat daarvoor 
als kantine had 

gediend’


