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Inzicht in veiligheid. 

Met meer dan 90 jaar ervaring in het beheer 
van veiligheidskleding volgens de hoogste 
normen neemt Initial bescherming heel 
serieus.    
 
Medewerkers in de petrochemische industrie, energiesector of nutsbedrijven 
worden blootgesteld aan verschillende risico’s zoals metaalspatten, een 
elektrische vlamboog, chemicaliën en (stralings)hitte. Het waarborgen van de 
veiligheid van uw medewerkers is een topprioriteit voor uw bedrijf.   

 
Elke dag vertrouwen werknemers in alle sectoren op onze bedrijfskleding om 
hen tegen mogelijke risico’s te beschermen. Onze nieuwe Multiprotect collectie, 
die bestaat uit Alpha Nomex®, Delta Multiprotect, Profi Line Protection en Delta 
High Visibility Multiprotect, werd ontworpen in overleg met deze dragers. Op 
basis van hun inbreng en onze kennis ontwikkelden we hoogwaardige multirisk 
bedrijfskleding die uitstekend past, er stijlvol uitziet en de dragers zowel comfort 
als veiligheid garandeert. 

 
Onze studies hebben aangetoond dat wanneer persoonlijke beschermings
middelen (PPE) er goed uitzien en veel draagcomfort bieden, werknemers 
meer gemotiveerd zijn om hun werkkleding correct te dragen, en dus optimaal 
beschermd zijn.



De Multiprotect collectie:
synoniem voor draag
comfort en stevigheid.

De Multiprotect collectie 
koppelt talrijke beschermende 
eigenschappen aan hoge treksterkte, 
zonder toegevingen op het gebied 
van comfort. De hoogwaardige 
stoffen zijn uiterst slijtvast. Daarnaast 
zorgen dubbele naden en trenzen 
voor nog meer robuustheid.  

De Multiprotect collectie:
een nieuwe benadering 
van stijl en pasvorm.

Bij basiswerkkleding zijn de modellen 
niet aanpasbaar aan verschillende 
lichaamsvormen en is er doorgaans 
weinig oog voor detail. De stijlvolle 
Multiprotect collectie is het resultaat 
van grondig onderzoek naar de 
meest veelzijdige pasvormen. De 
kleding kan persoonlijk aangepast 
worden, voor maximaal comfort 
tijdens het werken. 

De Multiprotect kleding geeft uw 
werknemers ook de functionaliteit 
die ze nodig hebben. Binnen- 
en buitenzakken bieden veel 
opbergruimte en zijn voorzien 
van speciale vakken voor diverse 
voorwerpen en gereedschappen.  
De makkelijk toegankelijke zakken zijn 
versterkt met veilige sluitingen, zodat 
ze zonder gevaar gebruikt kunnen 
worden.

Correct onderhoud voor 
blijvende bescherming. 

Het volstaat niet uw medewerkers 
enkel te voorzien van 
veiligheidskleding conform de 
Europese normen. Ook een 
juiste behandeling en aangepast 
onderhoud ervan zijn van cruciaal 
belang. Dit omvat veel meer dan het 
schoon en fris houden van de kleding. 
De technische eigenschappen van 
veiligheidskleding en de gebruikte 
coatings en materialen zijn bij thuis 
wassen niet gewaarborgd.

Zonder degelijk onderhoud zoals 
een professionele reiniging, reparatie 
en afwerking zijn uw werknemers 
niet 100% beschermd. Initial biedt 
een totaalservice, waarmee uw 
werknemers fysiek beschermd blijven 
gedurende de hele levensduur van elk 
kledingstuk.

De Multiprotect collectie:
veiligheid op de eerste 
plaats. 

De Multiprotect kleding is gemaakt 
van geavanceerde stoffen, speciaal 
ontwikkeld om uw medewerkers 
te beschermen tegen hitte en 
vlammen, lichte metaalspatten 
en -druppels, een vlamboog, 
vloeibare chemicaliën en statische 
elektriciteit. De volledige collectie 
voldoet aan de meest recente 
Europese normen.
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Ontworpen om  
te presteren. 

Getest om comfort
te bieden. 

Door goed te luisteren naar de dragers 
hebben we de manier waarop we 
veiligheidskleding ontwerpen en 
beheren aangepast, met respect voor 
alle wettelijke vereisten. Met onze 
nieuwe Multiprotect collectie stellen 
we een nieuwe norm in de sector voor 
multirisk bescherming, draagcomfort 
en design. 
 
De Multiprotect collectie illustreert 
onze inzet voor innovatie, waarbij 
we alle kledingstukken grondig 
onderzoeken en testen voor ze in 
productie gaan. Wij tekenden onze 
ontwerpen op basis van input van 
dragers, maakten prototypes en 
optimaliseerden de collectie.

Ontworpen voor optimale bescherming. 

Werknemers in bepaalde sectoren worden blootgesteld 
aan verschillende risico’s als gevolg van hun job. Initial 
begrijpt dat deze medewerkers specifieke werkkleding 
nodig hebben die hen beschermt tegen meervoudige 
gevaren en ontwikkelde de nieuwe Multiprotect 
collectie op maat van hun behoeften. 



Multiprotect | De collectie in één oogopslag

Alpha Nomex®  

De Alpha Nomex® collectie is hitte- en vlambestendig, 
zeer stevig en duurzaam door het gebruik van 
para-aramidevezels. Deze kledingstukken bieden 
bescherming tegen o.a. hitte en vlammen, een 
elektrische vlamboog, statische elektriciteit en vloeibare 
chemicaliën.

Geschikt voor werknemers in omgevingen met extreme 
hitte, zoals in nutsbedrijven, (petro)chemische industrie 
en energiesectoren. 

Stof:
• Nomex® III met Static-Control™ (Nomex®/para-aramide/

antistatisch 94/5/1 - 265 g/m2 - 3/1 keperbinding)

Kleuren:
• Dark Blue
• Royal Blue

 “Wanneer ik bedrijfskleding 
draag, voel ik me veilig en 

beschermd, en kan ik mijn werk 
doen in alle vertrouwen.”  

– Keith O’Neill, arbeider, chemische industrie

ISO 116111 ISO 11612 EN 11495 

IEC 6148221 EN 130346 

De collectie in 
één oogopslag.



Vest/colbert

Het vest/colbert heeft drie zakken, een op de borst en 
twee grote zakken vooraan, allemaal met een metalen 
verborgen drukknoopsluiting om het binnendringen 
van vonken en spatten of ander vuil te voorkomen. 
Verder heeft het vest/colbert dezelfde kwaliteiten en 
kenmerken als de blouson/het jack.

Overall

De overall is voorzien van diverse handige zakken 
- twee op de borst, twee insteekzakken, een grote 
dijbeenzak en een meterzak - telkens met verbor-
gen drukknoopsluiting. De manchetten kunnen met 
verborgen drukknopen worden vastgemaakt. De 
taille is verstelbaar voor een betere pasvorm en meer 
comfort.

Bretelbroek/tuinoverall

De bretelbroek/tuinoverall heeft diverse handige 
zakken om gereedschap en apparatuur op te bergen. 
Op alle belangrijke punten zijn verborgen metalen 
onderdelen geplaatst. Door de hoge rug en regelbare 
elastische bretellen/schouderbanden sluit de broek 
goed aan. 

Kenmerken

Blouson/jack  
& broek

Alpha Nomex® heeft verschillende 
gebruiksvriendelijke eigenschappen:

• Eenkleurige ontwerpen.

• Uiterst stevig en duurzaam.

• Tijdloze uitstraling.

• Verstevigde zakken met verborgen 
drukknoopsluiting.

• Broek met verstelbare taille voor een betere 
pasvorm.

• Betrouwbare, hoogwaardige YKK ritsen.

• Iconen van de normen voor een 
makkelijke herkenning van de dragers van 
veiligheidskleding. 

• Alle metalen onderdelen zijn verborgen en 
komen niet in contact met de huid, om de 
drager te beschermen.

• Hoge kraag voor een betere bescherming van 
de hals.

• Blouson/jack met verstelbare taille d.m.v. 
elastiek om deze goed aansluitend te maken.

• Verstelbare manchet met verborgen 
drukknoopsluiting om hitte en elektrische 
geleiding te voorkomen. 



Delta Multiprotect   

De innovatieve Delta Multiprotect collectie is 
ontworpen met het oog op maximale bescherming, 
comfort en stijl. De kledingstukken zijn blijvend 
brandwerend en beschermen tegen o.a. een 
elektrische vlamboog. Ze zijn tevens antistatisch en 
chemicaliënafstotend.

Geschikt voor werknemers in sectoren zoals energie, 
vervoer van gevaarlijke stoffen, benzinestations,
raffinaderijen, luchthavens, openbare nutsbedrijven, 
booreilanden en (petro)chemische fabrieken.

Stof: 
• Samenstelling op basis van vernieuwde modacrylvezels, 

katoen en antistatische vezels (Mac/Co/Antistatisch 
54/44/2 - 320 g/m2 - 3/1 keperbinding)

Kleuren:
• Sailor Blue - Royal Blue - Red
• Charcoal (Grey) - Red

“In mijn bedrijfskleding 
kom ik professioneel 

voor de dag en ben ik 
herkenbaar als een deel 

van mijn bedrijf.” 
– Chris Taggert, arbeider, vervoer van gevaarlijke stoffen

ISO 116111 ISO 11612 EN 11495 

IEC 6148221 EN 130346 
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Overall

De overall zorgt voor betrouwbaarheid, bescherming 
en comfort. Tevens beantwoordt deze aan de 
behoeften van elke werknemer, zelfs in gevaarlijke 
situaties. Dankzij de verstelbare taille heeft de overall 
een optimale pasvorm. De kniezakken houden 
de kniebeschermers goed op hun plaats, wat het 
comfort nog verhoogt. Er zijn tal van zakken, ideaal 
voor het veilig opbergen van gereedschappen en 
diverse voorwerpen.

Bretelbroek/tuinoverall

De stevige bretelbroek/tuinoverall heeft alles om 
uw medewerkers te beschermen in gevaarlijke 
werkomgevingen. Dit kledingstuk beschikt over 
kniezakken en diverse gereedschapszakken, allemaal 
met klep en verborgen drukknopen. Door de 
eenvoudig regelbare bretellen/schouderbanden past 
de broek altijd perfect.

Kenmerken

Blouson/jack  
& broek

Delta Multiprotect heeft verschillende 
gebruiksvriendelijke eigenschappen:

• Eigentijdse tweekleurige stijl.

• Beschermende eigenschappen gewaarborgd 
gedurende de hele levensduur van het 
kledingstuk. 

• Verstevigde zakken met verborgen 
drukknoopsluiting.

• Broek met verstelbare taille voor een betere 
pasvorm.

• Betrouwbare, hoogwaardige YKK ritsen.

• Iconen van de normen voor een 
makkelijke herkenning van de dragers van 
veiligheidskleding.

• Alle metalen onderdelen zijn verborgen en 
komen niet in contact met de huid, om de 
drager te beschermen.

• Hoge kraag voor een betere bescherming van 
de hals.

• Verstelbare manchet met verborgen 
drukknoopsluiting om hitte en elektrische 
geleiding te voorkomen. 



ISO 116111 ISO 11612 

EN 11495 IEC 6148221 EN 130346 

Profi Line Protection 

Wanneer het gaat om multifunctionele bescherming 
gaat, is de Profi Line Protection een ideale aanvulling  
op de Bluewear collecties.
Deze collectie biedt voor ieder toepassingsgebied 
een genormeerde oplossing.  Door de inzet van 
hoogwaardige materialen uit Nomex kwaliteit en 
de comfortabele pasvorm is de nieuwe generatie 
veiligheidskleding in vele omgevingen inzetbaar en  
licht om te dragen.
In de stof is er Lyocell verwerkt.  Lyocell heeft de luxe 
uitstraling van zijde, is zo sterk als polyester en neemt 
nog beter vocht op dan katoen. Het is daarbij een van  
de milieuvriendelijkste stoffen. 

Geschikt voor werknemers in sectoren zoals energie, 
vervoer van gevaarlijke stoffen, benzinestations, 
raffinaderijen, luchthavens, openbare nutsbedrijven, 
booreilanden en (petro)chemische fabrieken.

Stof:
• Samenstelling op basis van Nomex®  

MHP34% Nomex® – 33% Lyocell –  
31% Modacryl – 2% Carbon – 240 g/m²

Profi Line Protection | De collectie in één oogopslag

Kleuren: 
• Sailor Blue - Royal Blue



Kenmerken

Blouson/jack  
& broek

Profi Line Protection heeft 
verschillende gebruiksvriendelijke 
eigenschappen

• Eigentijdse tweekleurige stijl.

• Opstaande kraag voor een betere bescherming 
van de hals.

• Verdekte ritssluiting. 

• Twee opzette borstzakken met klep en 
drukknopen en twee zijzakken met klep en 
klittenbandsluiting.

• Eén mouwzakje met klep. 

• Eén binnen borstzak rechts met ritssluiting en 
één binnen borstzak links met drukknopen. 

• Reflecterende accenten op de borst  
en op de rug.

• Verstelbare manchetten met drukknopen.

• Verlengd rugpand. 

• Verdekte ritsluiting en verdekte knoop.

•  Broek met twee insteekzakken en twee 
achterzakken met klep en drukknopen.

• Eén opgezette meterzak rechts met klep en 
klittenbandsluiting. 

• Eén opgezette dijbeenzak met klep en 
drukknopen, voorzien van opgezette GSM-zak 
met klep en klittenband.

• Ergonomisch gevormde kniezakken, opening 
onderaan en voorzien van klittenbandsluiting.

• Reflecterende bies over de lengte aan de 
achterzijde van de pijpen.

Bretelbroek/ 
tuinoverall

• Verstelbare elastische bretellen met clips.

• Eén opgezette bavetzak met pennenvak, 
voorzien van klep en drukknopen en 
klittenbandsluiting. 

• Twee insteekzakken.

• Twee achterzakken met klep en drukknopen.

• Eén opgezette meterzak rechts met klep en 
klittenbandsluiting. 

• Eén opgezette dijbeenzak met klep en 
drukknopen, voorzien van opgezette GSM-zak 
met klep en klittenband.

• Ergonomisch gevormde kniezakken, opening 
onderaan en voorzien van klittenbandsluiting. 

• Reflecterende bies op de borst en over de 
lengte aan de achterzijde van de pijpen. 



ISO 20471 ISO 116111 ISO 11612 

EN 11495 IEC 6148221 EN 130346 

Delta High Visibility 
Multiprotect 

Delta High Visibility Multiprotect is de nieuwste 
generatie hightech veiligheidskleding die beantwoordt 
aan verschillende normen. De kledingstukken zijn 
vlamvertragend, antistatisch en bieden bescherming 
tegen slechte zichtbaarheid zowel overdag als ’s nachts. 
Bovendien beschermen ze de dragers tijdens het lassen, 
tegen een elektrische vlamboog en chemicaliën. 

Geschikt voor industriële werknemers in de 
energiesector, in productiebedrijven met activiteiten 
op hoge temperaturen, vervoer van gevaarlijke stoffen, 
benzinestations, raffinaderijen, civiele techniek, 
spoorwegen, op zee, enz.

Stof:
• Fluo Orange - Grey - Mix van vezels (Pes/Mac/Aramide/

Viscose/Antistatisch 31/28/20/20/1 - 320 g/m2)
• Fluo Yellow - Dark Blue - Mix van vezels (Mac/Co/

Antistatisch 54/44/2 - 320 g/m2)

Multiprotect | De collectie in één oogopslag

 “Als ik zichtbaar 
ben voor andere 

weggebruikers, voel 
ik me veilig.”  

– Mike O’Reilly, werknemer, recyclage van afval

Kleuren: 
• Fluo Yellow - Blue
• Fluo Orange - Charcoal (Grey)



Overall

Deze overall biedt optimale bescherming doordat 
hij alle kenmerken van broek en blouson/jack 
combineert. De overall is ideaal voor alle functies of 
taken waarbij uw werknemers goed zichtbaar moeten 
zijn in gevaarlijke situaties.

Bretelbroek/tuinoverall

De bretelbroek/tuinoverall, conform aan verschillende 
normen, biedt niet alleen een hoge zichtbaarheid, 
maar voldoet ook aan alle veiligheidseisen. 
De verstelbare taille met knopen zorgt voor 
bewegingsvrijheid en een perfecte pasvorm. De 
drager beschikt over de nodige opbergmogelijkheden 
dankzij verschillende ergonomisch geplaatste zakken, 
voorzien van schuine kleppen met een verborgen 
drukknoopsluiting.

Kenmerken

Blouson/jack  
& broek

Delta High Visibility Multiprotect heeft 
verschillende gebruiksvriendelijke 
eigenschappen:

• Stevige en stijlvolle, eigentijdse ontwerpen.

• Donker gekleurde vlakken op plaatsen 
die gevoelig zijn voor vuil, garanderen 
een verzorgde uitstraling en maximale 
zichtbaarheid.

• Reflecterende banden met dubbele stiksels 
om de stevigheid te verbeteren en scheuren te 
voorkomen.

• Ergonomische, ruime zakken, verstevigd met 
schuine kleppen en verborgen drukknopen.

• Betrouwbare, hoogwaardige YKK ritsen.

• Eenvoudig toegankelijk, uniek vakje voor  
gsm/mobiel op de broek.

• Kniezakken toegankelijk vanaf de bovenkant, 
kunnen makkelijk worden aangepast 
aan kniebeschermers met verschillende 
afmetingen. 

• Hogere taille en bredere riemlus in het midden 
van de rug verhoogt het werkcomfort, zorgt 
ervoor dat de riem stevig op zijn plaats blijft en 
niet boven de broek uit glijdt. 

• Trenzen voor nog meer stevigheid.

• Verstelbare taille voor een betere pasvorm. 

• Iconen van de normen voor een 
makkelijke herkenning van de dragers van 
veiligheidskleding.

• Hoge kraag voor maximale bescherming.

• Verstelbare mouwen voor een betere pasvorm.



Evaluatie

Service
op maat

Deskundig en 
milieuvriendelijk 

onderhoud

Gecertificeerde
productenBewaakte

kwaliteit

Steeds
volgens
afspraak

Conform
wettelijke

bepalingen

Continuïteit

 

Duurzaamheid

Initial servicebelo

fte

Initial 
servicebelofte

We zetten ons in om uw medewerkers veilig, tevreden en gemotiveerd te 

houden. We werken nauw met u samen en helpen u de resultaten van uw 

bedrijf te verbeteren met compleet textielmanagement, inclusief advies, 

maatname, onderhoud, levering en voorraadbeheer. En dit, op maat van elke 

functie in iedere werkomgeving.

Duurzaamheid
Bij onze milieuvriendelijke 

wasprocessen is een minimum 

aan water, stroom en chemicaliën 

nodig. We hebben eigen 

waterzuiveringsinstallaties en 

recycleren het proceswater.

Evaluatie
Beoordeling van uw huidige 

systeem en procedures voor het 

beheer van bedrijfskleding.

Gecertificeerde 
producten
We ontwikkelen degelijke 

kwaliteitsproducten, ontworpen 

vanuit de gebruiker, getest in de 

praktijk en conform de meest 

recente normen en richtlijnen (met 

CE-keurmerk).

Steeds volgens 
afspraak
Elke keer weer op tijd geleverde 

service.

Service op maat
Persoonlijke service aangepast aan 

uw behoeften op het gebied van 

bedrijfskleding.

Bewaakte kwaliteit
We voeren kwaliteitscontroles uit 

en zorgen voor de nodige reparatie 

en vervanging. Onze wasserijen 

zijn RABC-gecertificeerd.

Conform wettelijke 
bepalingen
We helpen u te voldoen aan alle 

relevante voorschriften op het vlak 

van bedrijfskleding.

Deskundig en 
milieuvriendelijk 
onderhoud
Wij onderhouden uw 

bedrijfskleding correct en volgens 

de actuele normen en procedures. 

Via ons barcodesysteem kan elk 

kledingstuk nauwkeurig opgevolgd 

en getraceerd worden.

Continuïteit
Dankzij onze controle over de 

toeleveringsketen kunnen we 

u steeds de geschikte kleding 

bezorgen volgens uw behoeften 

en een voldoende voorraad 

garanderen.



We zijn experts in essentiële diensten:  

bedrijfskleding, linnengoed en cleanroomdiensten.

Met onze ervaring en expertise bieden wij u oplossingen  

op maat die uw medewerkers gezond, zelfzeker en  

productief houden. In welke sector u ook actief bent.

Voor meer informatie over CWS en Initial

BE : Tel 0800 97 180 of 03 355 49 00  NL : Tel 0800 18 99
www.initialgoedvoorjou.be  www.initialgoedvoorjou.com
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