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Perfect 
uitgerust
CWS bedrijfskleding voor elke job
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Morgen begint 
vandaag. 
Wat beweegt ons?

Ons glashelder doel: met onze dienstverlening en 
producten bijdragen tot een gezonde en veilige dag 
van morgen.  Hoe doen we dat? Door nieuwe normen 
te stellen en de huidige onder de loep te nemen. En 
door goede dingen steeds verder te verbeteren.

Zo zorgen wij vandaag al met innovatieve, duurzame 
en digitale huuroplossingen voor een echte 
meerwaarde: betere gezondheid, betere veiligheid  
en betere bescherming.
Voor jou. Voor jouw medewerkers.   
Voor jouw klanten. Elke dag.
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1  
Wij halen de kleding met regelmaat bij 
onze klanten op en behandelen ze in 
onze wasserijen. 
 

2 
Voor de reiniging sorteren we de 
kledingstukken aan de hand van de 
stofkwaliteit en bevuilingsgraad. 
 

3 
Onze was- en droogprocessen zijn 
bijzonder spaarzaam met natuurlijke 
hulpbronnen en energie, bijvoorbeeld 
door herhaald gebruik van het  
waswater, met gepaste naleving van 
de hygiënenormen. Bovendien  
gebruiken we geenszins wasmiddelen 
die schadelijk zijn voor het milieu. 
 

4 
Wij houden de staat van uw kleding- 
stukken goed in de gaten en voeren in 
alle stadia van de huurcyclus een 
kwaliteitscontrole uit.  
 

5 
Indien nodig worden kledingstukken 
vakkundig in de wasserij hersteld of 
desnoods vervangen. 
 

6 
We brengen de kleding op het  
afgesproken tijdstip terug: schoon 
gewassen, gedroogd en uiteraard in 
de beste kwalitatieve staat. Indien 
gewenst, wordt alles zelfs in de kasten 
gelegd. 

Indien je voor onze dienstverlening kiest, 
lever je ook u een belangrijke bijdrage tot 
duurzaamheid. Onze focus ligt vanaf het 
begin op handelen op een manier waarbij 
zuinig omgegaan wordt met de natuurlijke 
hulpbronnen. Lang voordat de term 
"Kringloopeconomie" zelfs maar werd 
bedacht, boden wij al milieuvriendelijke 
recyclage-oplossingen aan en werd 
duurzaamheid een belangrijk gegeven in 
onze dagelijkse werkzaamheden.

Wij verhuren kledingstukken en herwerken die 
opnieuw zodat ze weer gebruikt kunnen worden. 
Deze zorgvuldige omgang met natuurlijke 
hulpbronnen en grondstoffen is een van onze 
stelregels. Het doel daarvan is onze  
ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Onder duurzaamheid verstaan wij bovendien 
het opnemen van maatschappelijke  
verantwoordelijkheid: in de gehele  
toeleveringsketen streven wij naar sociaal 
verantwoorde werkomstandigheden.

We zijn erg trots dat we al vaak de juiste en 
tevens belangrijke stappen hebben gezet, 
maar we weten ook dat duurzaamheid een 
taak is die nooit af is en die steeds nieuwe 
uitdagingen stelt. Wij willen die uitdagingen 
aangaan. 

Vandaag. Morgen. En in de toekomst... 

Perfecte service en beter 
beschermd zijn : Bij ons zijn 
beide mogelijk 

Wij hebben werkelijk aan alles gedacht om 
jou te ontzorgen: aan functionaliteit, comfort 
en kwaliteit, tot in het kleinste detail. Onze 
werkkleding is ontworpen voor iedereen die 
hoge kwaliteitseisen stelt en die een  
professionele uitstraling hoog in het vaandel 
draagt. Opdat jouw bedrijf zich kan  
concentreren op de kernactiviteiten, hebben 
we een zorgeloos allround pakket uitgewerkt.

Vanaf het eerste contact geven wij  
individueel advies en bieden wij een  
oplossing die precies past bij jouw  
behoeften. Wij leveren stipt en 
met regelmaat.

Je kleding komt altijd goed onderhouden 
terug. De barcodelabels met persoons- 
gebonden gegevens zorgen ervoor dat de 
kledingstukken na het wassen weer bij de 
juiste drager terechtkomen. Verwisseling is 
dan ook uitgesloten. Wij zorgen ervoor dat je 
medewerkers altijd precies die professionele 
kleding krijgen die je imago ondersteunen. 

Ons full-serviceconcept garandeert dat er 
zuinig omgesprongen wordt met de  
natuurlijke hulpbronnen en dat er  
duurzaam wordt gehandeld.

Duurzaam proces

4. Controle
5. Reparatie of  
 omruiling

Onze 
servicebelofte

6. Leveren

1. Ophalen
2. Sorteren

3. Wassen en   
 drogen

C W S . C O M



CWS – Bedrijfskleding CWS – Bedrijfskleding6 7

C W S . C O M

Transparant 
Kom meer te weten over dit product 
Surf naar website  
www.fairtrade-deutschland.de en  
voer de FAIRTRADE-codes 33446001  
en 33446002 in.

Alle katoen is Fairtrade 
gecertificeerd en wordt 
geteeld door de Fairtrade 
producenten.  
www.info.fairtrade.de

Voor een allround goed gevoel: ontdek katoen 
dat eerlijk geproduceerd wordt, aangenaam is 
om dragen en daarnaast ook nog goed oogt.

Ons denken én handelen is gebaseerd op 
duurzaamheid. Duurzaamheid, dat begint voor ons 
niet zomaar in het bedrijf zelf, het moet er al zijn 
waar onze bevoorradingsketen start. Als  
leverancier van textiel hebben we niet alleen 
engagement tegenover milieu en maatschappij 
hoog in ons vaandel staan, maar willen we ook 
actief bijdragen aan eerlijke prijzen en degelijke 
arbeidsvoorwaarden voor katoenproducenten in 
Azië en Afrika. Met die inzet in het achterhoofd zijn 
de collecties Profi Line Plus, Profi Line en Cotton 
Line ontwikkeld waarbij we uitsluitend gebruik 
maken van katoen met Fairtrade-certificaat. 

Voor onze klanten betekent dit dat ze werkkleding 
van beproefde kwaliteit krijgen en tegelijk kunnen 
tonen dat ze eerlijke handel belangrijk vinden. Voor 
de katoenboeren betekent het dat ze prijzen  
krijgen waarvan ze degelijk kunnen leven en hun 
plaatselijke gemeenschap duurzaam kunnen  
ontwikkelen.

Kleed je medewerkers professioneel aan: met 
CWS en met een goed gevoel. Onze collecties, die 
het Fairtrade-keurmerk dragen, ondersteunen niet 
alleen de katoentelers, maar ook jouw imago. Zo 
presenteer je niet enkel jouw bedrijf positief aan de 
buitenwereld; werknemers werken ook graag voor 
een verantwoordelijke werkgever. Zo leidt  
werkkleding tot iets goeds - voor iedereen.

Fairtrade past  
bij iedereen

Zo verloopt duurzaamheid bij CWS

• Anders zijn: We leven volgens het  
tegenovergestelde van het  
wegwerpprincipe. Hergebruik als  
ondernemingsconcept in plaats van 
grondstofintensieve wegwerpmaterialen.

• Spaarzaam zijn: We zijn zuinig met water 
en energie in onze wasserijen en  
we recyclen water.

• Vooruitziend zijn: We beperken de 
CO2-uitstoot door het optimaliseren van 
de routes en hergebruiken werkkleding 
waar mogelijk. 

• Bewust handelen: We controleren alle 
sociale standaarden in onze  
toeleveringsketen.

• Met anticiperende kijk handelen: We 
dragen zorg voor onze medewerkers.

• Aan anderen denken: We steunen  
sociale projecten.
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Base Line 
Overall Profi Line 

Plus 
BroekCotton Line  

Herenjas

Profi Line Plus 
Parka

Profi Line  
Bermuda

Profi Line  
Bodywarmer 

Compact Line 
Blouson/jack

Profi Line Plus 
Bretelbroek/tuinoverall 

Voor iedereen  
geschikt:
Mix & Match
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Bild,

Text, 

Pro Line Plus 3 Seiten?

Steeds een 
geslaagde mix

Uw personeel doet het werk -
onze kleding ondersteunt

C W S . C O M

Combineer
 
Maak de perfecte combinatie

Profi Line Plus – met de plus aan 
functionaliteit en design voor  
activiteiten buiten huis.

Profi Line – dat is professionele 
kleding en vrijetijdskleding ineen: een 
optimale mix van eigentijds design  
en hoge functionaliteit.

Cotton Line – de perfecte combinatie 
van comfort en functionaliteit: een 
hoog percentage katoen gaat samen 
met hoog draagcomfort.

Compact Line – afgestemd op 
dagelijkse arbeid in industrie, 
ambacht, logistiek maar zeker ook in 
de dienstverlenende sector.

Base Line – onze klassieke  
basisuitrusting die inspireert met een 
eigentijdse snit en moderne  
kenmerken.

Combineren en profiteren: Kleed jouw team,  
kies uit vijf verschillende kledingcollecties. 
Alle kledingstukken kunnen met elkaar  
gecombineerd worden. 

Elk individu heeft specifieke behoeften en wij het 
juiste kledingstuk. Naast de klassieke basics en 
high-end kledingstukken vind je in onze collectie 
werkkleding alles wat er van functionaliteit,  
draagcomfort en design wordt verwacht. 

Blader door de catalogus en stel je outfits samen 
naar eigen smaak en behoefte. Alle  
kledingstukken zijn zo ontworpen dat ze naar  
believen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Het maakt niet uit welke verschillende functies en 
kwalitatieve eigenschappen in een outfit nodig zijn, 
ons Mix & Match concept kan altijd worden  
toegepast. Dat geldt ook voor ons gamma knitwear,  
dat de look compleet maakt met kleurige,  
bijpassende T-shirts, polo's en sweatshirts. Een 
goed voorbeeld van onze Mix & Match is de  
bijzonder comfortabele werkbroek uit de Compact 
Line.  Die kan gemakkelijk gecombineerd worden 
met het jack uit de Profi Line. Zo eenvoudig laten 
draagcomfort, de hoogste functionele eisen en 
opvallende reflecterende details zich  
combineren. Welke combinatie kies jij?

Alles ineen: buitengewone kwaliteit, stijlvolle 
design en praktische functionaliteiten.

Onze collecties zijn zeer divers, maar hebben 
allemaal wat gemeen: veel functionaliteiten en ook  
verrassende details met meerwaarde. Onze  
werkkleding wordt gekenmerkt door een hoog 
draagcomfort en werkt inspirerend met een  
verscheidenheid aan kleuren en maten. 

De moderne snit verhoogt bovendien de ‘feel 
good’ factor.  Elke medewerker krijgt perfect  
zittende kleding. Bijna te mooi om… ze weer uit te 
trekken. Onze experts ondersteunen ons bij het 
continue optimaliseren van stof en snit.  
Tegelijkertijd houden we rekening met de  
meningen en ervaringen van onze klanten: van 
complexe draagtests tot regelmatige enquêtes 
– wij organiseren ze.
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Profi Line Plus

Wanneer het om stevigheid gaat, doet de Profi 
Line Plus er een schepje bovenop; met een 
sterkere stof en een groter percentage stretch. 
Ideaal wanneer het erop aankomt bij koudere 
temperaturen.

Duidelijke reflecterende details op de mouwen 
zijn opvallende accenten en slimme 
stretch-onderdelen zorgen voor comfort. 

Robuuste kleding

Black

Black/Royal Blue

Black/Red

Black/Green

Profi Line Plus 
Softshell

Profi Line Plus 
Bodywarmer

Profi Line Plus 
Parka

Alle katoen is Fairtrade 
gecertificeerd en wordt 
geteeld door de Fairtrade 
producenten.  
www.info.fairtrade.de
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Profi Line

Dat doet Professionals recht. Hier vind je 
de geslaagde mix van design en  
functionaliteit.

Stijlbewuste uitstraling dankzij de  
vloeiende en duidelijke lijnen. De moderne 
snit wordt gekenmerkt door een  
nauwsluitende pasvorm, maar laat toch 
onbeperkte bewegingsvrijheid toe. De Profi 
Line getuigt van flexibiliteit met  
uitgekiende details zoals functionele  
(harmonica)zakken om benodigde spullen 
steeds binnen handbereik te hebben en 
ergonomisch gevormde CORDURA® 
zakken voor kniebeschermers.

De pasvorm is geschikt voor zowel mannen 
als vrouwen. Met de keuze voor deze  
collectie steunt u ons engagement voor 
milieu en maatschappij: de kleding is 
gemaakt van 65% polyester en 35% 
katoen met Fairtrade-certificaat. 

Er goed uitzien, werkt 
het best

Charcoal

Convoy/Charcoal

Charcoal/Convoy

Red/Charcoal

Groen/Charcoal

Charcoal/Red

Sailor Blue

Profi Line 
Bermuda

Profi Line 
Bretelbroek/ 
tuinoverall

Profi Line 
Broek

Profi Line 
Blouson/jack

Profi Line 
Fleece

Slim 
gecombineerd 
Bodywarmer, softshell en  
parka in bijpassende kleuren  
beschikbaar (Profi Line Plus)

Alle katoen is Fairtrade 
gecertificeerd en wordt 
geteeld door de Fairtrade 
producenten.  
www.info.fairtrade.de

Royal Blue/Sailor Blue

Brown/Light brown

White/Grey
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Cotton Line

Fairtrade, draagcomfort en functionaliteit gaan bij 
ons hand in hand. De Cotton Line geeft je de  
flexibiliteit om de uitstraling van uw team zelf te 
bepalen: alle kledingstukken zijn verkrijgbaar in 
65% zuiver Fairtrade-katoen. De eigentijdse  
ontwerpen zijn getest op functionaliteit en gemak 
voor de drager. Met de Fairtrade-code op het label 
in het kledingstuk kan je de oorsprong nagaan van 

het katoen waarvan de werkkleding is gemaakt. 
Een duurzame keuze voor optimaal draagcomfort. 
Dankzij ons uniform kleurensysteem kunnen de 
kledingstukken van de Cotton Line gecombineerd 
worden met die van de Profi Line Plus, Profi Line, 
Compact Line en Base Line. Dat geldt trouwens 
ook voor de genoemde collecties onderling.

Natuurlijk comfortabel werken
Charcoal/Convoy

Charcoal/Red

Bottle Green/Charcoal

Royal blue/Sailor Blue

Sailor Blue/Royal Blue

Brown/Light Brown

Cotton Line 
Broek

Cotton Line 
Bretelbroek 
/tuinoverall

Cotton Line 
Blouson/jack

Cotton Line 
Overall

Cotton Line 
Herenjas

Alle katoen is Fairtrade 
gecertificeerd en wordt 
geteeld door de Fairtrade 
producenten. 
www.info.fairtrade.de
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Royal Blue / Sailor Blue

Compact Line

Alleen het beste is goed genoeg voor jou en je 
medewerkers. De Compact Line biedt alles wat 
nodig is om comfortabel en veilig te werken.

De robuuste mix van polyester/katoen en katoen/
polyester is sterk maar blijft dankzij de weefsel-
structuur ademen en bevordert de verdamping van 
vocht. De kleding is getest op schadelijke stoffen 
en voldoet aan de OEKO- TEX® Standard 100. 

Ergonomisch gevormde knieverstevigingen, slim 
ontworpen zakken en elastische inzetstukken 
zorgen voor comfort en optimale functionaliteit.

De collectie is afgestemd op dagelijkse arbeid in 
industrie, ambacht, logistiek maar zeker ook in de 
dienstverlenende sector. Fraaie kleurencombinaties 
en de nauwsluitende, moderne pasvorm passen in 
elk hedendaags bedrijf.

Ontwikkeld voor de job
Charcoal/Convoy

Red/Charcoal

Charcoal (enkel bermuda)

Royal Blue (enkel bermuda)

Compact Line 
Bermuda

Compact Line 
Overall

Compact Line 
Broek

Compact Line 
Blouson/jack

Compact Line 
Bretelbroek/ 
tuinoverall
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Base Line

Een stevige, nette basisuitrusting voor 
werk binnenshuis, dat is de nieuwe Base 
Line collectie. Deze collectie combineert 
functionaliteit en draagcomfort.

De combinatie van 65% polyester en 35% 
katoen is nagenoeg onverslijtbaar, maar 
doet niets af aan het draagcomfort. De 
eigentijdse snit zorgt dat jouw team netjes 
gekleed is. Elke dag opnieuw.

Praktisch en modern

Charcoal

Brown

Convoy

Green

Sailor Blue

Royal Blue

Red

White

Base Line 
Blouson/jack

Base Line 
Broek

Base Line 
Bretelbroek/ 
tuinoverall

Base Line 
Herenjas

Base Line 
Overall

Sim 
combineren 
Damesjas met lange 
mouwen 
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Vesten/jacks
Profi Line Blouson/jack
• Opstaande kraag (kan ook neergeklapt worden)
• Voorsluiting met verborgen rits 
• 2 opgezette borstzakken met klep en drukknopen 
• 2 binnenzakken, links met drukknopen, rechts met rits 
• 2 steekzakken 
• 1 opgezette pennenzak op de linkermouw 
• Ergonomisch gevormde mouwen  met verstelbare drukknopen 
• Reflecterende biezen op voor-en achterpand 

Stof: 
65 % Polyester | 35 % Katoen

Gewicht: 
250 g/m2

Kleuren: 
Charcoal
Charcoal/Convoy
Red/Charcoal
Charcoal/Red
Sailor Blue
Royal Blue/Sailor Blue
Brown/Light brown
White/Grey (285 g/m²)

Compact Line Vest/jack
• Moderne aansluitende pasvorm 
• Hoge kraag sluitbaar met drukknoop 
• Voorsluiting met verborgen rits 
• Ventilatiezone onder de armen voor optimale verluchting 
• Verstelbare mouwen middels drukknopen 
• Verlengd ruggedeelte 
• Borstzakken met kleppen en reflecterende designelementen 
• Steekzakken 
• 1 binnenzak links

Stof: 
65 % Polyester | 35 % Katoen
65% Katoen | 35% Polyester

Gewicht: 
245 g/m² (p/k)
300 g/m² (k/p)

Kleuren: 
Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

Base Line Vest/jack
• Hoge kraag sluitbaar met drukknoop 
• Voorsluiting met verborgen drukknopen
• Verlengd ruggedeelte 
• Borstzakken met kleppen en reflecterende designelementen 
• 1 binnenzak links met pennenvak 
• Verstelbare mouwen middels drukknopen

Stof: 
65 % Polyester | 35 % Katoen

Gewicht: 
245  g/m2

Kleuren: 
Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

Profi Line fleece
• Hoge kraag (kan opstaand gesloten worden met een rits) 
• Binnenzak links en rechts met ritssluiting 
• 2 steekzakken met velcro 
• Verstelbare mouwen met velcro 
• Verstelbaar aan de onderzijde met elastisch trekkoord en klem 
• Verlengd ruggedeelte 

Stof: 
100 % Polyester 

Gewicht: 
310  g/m2

Kleuren: 
Charcoal/black

Cotton Line Blouson/jack
• Tweekleurige blouson/jack met liggende kraag
• Moderne pasvorm 
• Hoog draagcomfort dankzij het hoge katoengehalte
• Voorsluiting met 6 verborgen drukknopen
• Ergonomisch gevormde mouwen, verstelbaar met drukknoop
• 2 opgenaaide borstzakken met verborgen drukknopen om te sluiten 
• 1 opgezette pennenzak op linkermouw 
• Twee steekzakken 
• Binnenzak links met drukknoop en bijkomend pennenvakje 
• Licht gekleurde biezen

Stof: 
65% Katoen | 35% Polyester

Gewicht: 
300 g/m2

Kleuren: 
Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

*

*

* Onze katoen is Fairtrade gecertificeerd en door de Fairtrade Producenten geteeld.  www.info.fairtrade.de
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Profi Line Plus Softshell
• Hoge kraag (kan ook neergeklapt worden) 
• Kraagvoering van fleece 
• Verborgen ritssluiting vooraan 
• Reflecterende vlakken voor- en achteraan op de schouders 
• Afsluitbare binnenzakken links en rechts 
• 2 steekzakken opzij 
• Verstelbare manchetten met velcro 
• Verstelbare zoom aan de binnenkant die aan de zijkanten aangetrokken kan worden 

met elastisch  trekkoord en klem 
• Verlengd ruggedeelte

Stof: 
100 % Polyester

Gewicht: 
330 g/m2

Kleuren: 
Black
Black/Royal Blue
Black/Red
Black/Green

Profi Line Plus Parka
• Warme, gevoerde parka 
• Hoge kraag (kan ook neergeklapt worden)
• Warme kraagvoering van fleece 
• Verborgen ritssluiting vooraan 
• Reflecterende vlakken voor- en achteraan op schouders en mouwen 
• Afsluitbare borstzak 
• Binnenzak links voor smartphone
• 2 zijzakken met fleece voering 
• Elastische tailleband met geïntegreerd windscherm 
• Winddicht aansluitende elastische manchet

Stof: 
Buitenmateriaal : 100% Polyamide
Binnenvoering : 100% Polyester

Gewicht: 
180 g/m2

Kleuren: 
Black
Black/Royal Blue
Black/Red
Black/Green

Broeken

Cotton Line Broek
• Moderne pasvorm
• Hoog draagcomfort 
• Voorsluiting met verborgen rits
• Tailleband met 5 riemlussen 
• 2 steekzakken 
• 2 achterzakken met klep en drukknoop 
• Verstevigde meterzak met losse  

onderzijde 
• Dijbeenzak links met klep en drukknoop 
• Ergonomische gevormde  

knieverstevigingen voor grotere  
bewegingsvrijheid

• Licht gekleurde biezen

65 % Katoen | 35 % Polyester

300 g/m2

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

Profi Line Broek
• Moderne pasvorm 
• Hoog draagcomfort 
• Voorsluiting met verborgen rits 
• Twee achterzakken met klep en  

drukknoop 
• Meterzak rechts verstevigd met  

CORDURA® met losse onderzijde 
• Dijbeenzak links met klep en drukknoop 
• Ergonomisch gevormde  

CORDURA®-zakken voor  
kniebeschermers 

• Reflecterende biezen op voor- en 
achterpand

65 % Polyester | 35 % Katoen

250 g/m²
285 g/m² (White/Grey)

Charcoal
Charcoal/Convoy
Red/Charcoal
Charcoal/Red
Sailor Blue
Royal Blue/Sailor Blue
Brown/Light brown
White/Grey

Product
Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

* *

* Onze katoen is Fairtrade gecertificeerd en door de Fairtrade Producenten geteeld.  www.info.fairtrade.de
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Compact Line broek
• Moderne aansluitende pasvorm 
• Ergonomisch gevormde knieversteviging 

voor minder slijtage bij geknield werken 
• Meterzak rechts met versterking uit 

slijtvaste Cordura® voor het veilig  
opbergen van werktuigen 

• Dijbeenzak links met klep, sluitbaar met 
drukknoop

• 2 steekzakken 
• 2 achterzakken 
• Optie : Ergonomisch gevormde  

CORDURA®-zakken voor  
kniebeschermers

65% Polyester | 35% Katoen 
65% Katoen | 35% Polyester

245 g/m² (p/k)
300 g/m³ (k/p)

Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

Base Line Broek
• Verborgen ritssluiting met  

kunststofknoop
• 7 riemlussen
• 2 steekzakken 
• 1 achterzak
• Meterzak rechts voor het veilig  

opbergen van werktuigen
• Ergonomisch gevormde knie
• Optie : model met extra  dijbeenzak  

links en  Cordura® kniezak voor   
kniebeschermers in dezelfde   
kleur als de basisstof (enkel in de kleuren 
Charcoal, Convoy, Sailor Blue en Royal 
Blue)

65 % Polyester | 35 % Katoen

245 g/m2

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

* Onze katoen is Fairtrade gecertificeerd en door de Fairtrade Producenten geteeld.  www.info.fairtrade.de

Product
Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

Bretelbroeken/
tuinoveralls

Cotton Line Bretelbroek/ 
tuinoverall

• Tweekleurige bretelbroek/tuinoverall 
• Moderne pasvorm 
• Hoog draagcomfort dankzij het hoge  

katoengehalte 
• Elastische bretellen/schouderbanden en 

inzetstukken voor meer bewegingsvrijheid 
• Voorsluiting met verborgen rits 
• Opgezette borstzak met klep en drukknoop 
• 2 steekzakken 
• 2 achterzakken met klep en drukknoop 
• Verstevigde meterzak met losse onderzijde 
• Dijbeenzak links met klep en drukknoop 
• Licht gekleurde biezen 

65 % Katoen | 35 % Polyester

300 g/m2

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

Profi Line Bretelbroek/ 
tuinoverall

• Moderne pasvorm 
• Hoog draagcomfort 
• Elastische bretellen/schouderbanden en 

inzetstukken 
• Tricot inzetstukken op de heupen 
• Twee achterzakken met klep en  

drukknoop 
• 1 borstzak met klep en drukknopen 
• Meterzak rechts verstevigd met  

CORDURA® 
• Dijbeenzak links met klep en drukknoop 
• Ergonomisch gevormde CORDURA®-zakken 

voor kniebeschermers 
• Reflecterende biezen op voor-en achterpand 

65 % Polyester | 35 % Katoen

250 g/m2` 

285 g/m² (White/Grey)

Charcoal
Charcoal/Convoy
Red/Charcoal
Charcoal/Red
Sailor Blue
Royal Blue/Sailor Blue
Brown/Light brown
White/Grey

Product

Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

* *
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Compact Line Bretelbroek/ 
tuinoverall

• Moderne aansluitende pasvorm 
• Hoog draagcomfort dankzij elastische  

inzetstukken opzij 
• Ergonomisch gevormde knieversteviging voor 

minder slijtage bij geknield werken 
• Meterzak rechts met versterking uit slijtvaste 

Cordura® voor het veilig opbergen van  
werktuigen 

• Dijbeenzak links met klep, sluitbaar met 
drukknoop 

• 2 steekzakken 
• 1 achterzak rechts 
• 1 borstzak met klep, sluitbaar met drukknoop
• Optie : Ergonomisch gevormde CORDURA®  

zakken voor kniebeschermers (enkel p/k)

65% Katoen | 35% Polyester  
65% Polyester | 35% Katoen

245 g/m² (p/k)
300 g/m² (k/p)

Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

Base Line Bretelbroek/ 
tuinoverall

• Afsluitbare borstzak met klep
• Beter draagcomfort dankzij elastische  

inzetstukken opzij
• 2 steekzakken 
• 1 achterzak rechts
• Meterzak rechts met versterking voor  

het veilig opbergen van werktuigen
• Ergonomisch gevormde knie

65 % Polyester | 35 % Katoen

245 g/m2

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

Product

Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

Overalls

Cotton Line Overall
• Tweekleurige overall met  liggende 

kraag 
• Moderne pasvorm 
• Hoog draagcomfort dankzij het hoge 

katoengehalte 
• Voorsluiting met 6 verborgen  

drukknopen 
• Ergonomisch gevormde mouwen 

verstelbaar met drukknoop 
• 2 opgezette borstzakken met  

verborgen drukknopen 
• 1 opgezette pennenzak op linkermouw
• 2 steekzakken 
• 2 achterzakken 
• Verstevigde meterzak met losse  

onderzijde 
• Dijbeenzak links met klep en  

drukknoop 
• Licht gekleurde biezen

65 % Katoen | 35 % Polyester

300 g/m2

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

Compact Line Overall
• Moderne aansluitende pasvorm 
• Hoge kraag sluitbaar met drukknoop 
• Voorsluiting met verborgen rits 
• Ventilatiezone onder de armen voor 

optimale verluchting 
• Verstelbare mouwen middels  

drukknopen 
• Ergonomisch gevormde knieverstevi-

ging voor minder slijtage bij geknield 
werken 

• Meterzak rechts met versterking uit 
Cordura® voor het veilig opbergen van 
werktuigen 

• Dijbeenzak links met klep, sluitbaar 
met drukknoop 

• 2 borstzakken met kleppen en  
reflecterende designelementen 

• 2 steekzakken 
• 2 achterzakken 
• Binnenzak links, sluitbaar met  

drukknoop 
• Optioneel ook beschikbaar   

met cordura® kniezakken

65 % Polyester | 35 % Katoen

245 g/m²

Charcoal/Convoy
Royal Blue/Sailor Blue
Red/Charcoal

Base Line Overall
• Hoge kraag sluitbaar met drukknoop
• Voorsluiting met verborgen  

drukknopen
• 2 borstzakken met kleppen en  

reflecterende designelementen
• 2 steekzakken met doorsteek naar 

privékleding 
• 1 achterzak
• Verstelbare mouwen middels  

drukknopen 
• Ergonomisch gevormde knie
• Meterzak rechts met versterking voor 

het veilig opbergen van werktuigen

65 % Polyester | 35 % Katoen

245 g/m2

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

Product
Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

*

* Onze katoen is Fairtrade gecertificeerd en door de Fairtrade Producenten geteeld.  www.info.fairtrade.de
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Bodywarmers

Bermudas

* Onze katoen is Fairtrade gecertificeerd en door de Fairtrade Producenten geteeld.  www.info.fairtrade.de

Profi Line Bermuda
• Twee achterzakken met klep en drukknoop
• Meterzak rechts verstevigd met CORDURA® met losse onderzijde
• Dijbeenzak links met klep en drukknoop
• 2 schuine steekzakken, rechts met ingebouwde veiligheidszak
• 7 riemlussen
• Reflecterende biezen aan de zijkant 

Stof: 
65 % Polyester | 35 % Katoen

Gewicht: 
250 g/m2

Kleuren: 
Charcoal
Sailor Blue
Brown/Light brown

Compact Line Bermuda
• Moderne fit
• Voorsluiting met verdoken ritssluiting en verdoken kunststofknoop
• Twee steekzakken
• Meterzak rechts verstevigd met Cordura®
• Dijbeenzak links met klep en drukknopen
• Twee achterzakken

Stof: 
65 % Polyester | 35 % Katoen

Gewicht: 
245 g/m2

Kleuren: 
Charcoal
Sailor Blue

Profi Line Plus Bodywarmer
• Warm, gevoerd wintergilet 
• Hoge kraag (kan ook neergeklapt worden) 
• Warme kraagvoering van fleece 
• Verborgen ritssluiting vooraan 
• Reflecterende vlakken voor- en achteraan op de schouders 
• Afsluitbare borstzak 
• Binnenzak links voor smartphone
• 2 zijzakken met fleece voering 
• Elastische tailleband met geïntegreerd windscherm

Stof: 
Buitenmateriaal : 100% Polyamide
Binnenmateriaal : 100% Polyester

Gewicht: 
180 g/m2

Kleuren: 
Black
Black/Royal Blue
Black/Red
Black/Green

Jassen

Cotton Line  
Herenjas

• Tweekleurige stofjas met 
reverskraag 

• Moderne pasvorm 
• Hoog draagcomfort dankzij het 

hoge katoengehalte
• Voorsluiting met 4 verborgen  

drukknopen
• Ergonomisch gevormde 

mouwen 
• 1 opgezette borstzak
• 1 opgezette pennenzak op 

linkermouw
• 2 opgezette  voorzakken op 

heuphoogte 
• Binnenzak links met drukknoop

65 % Katoen | 35 % Polyester

300 g/m2

Charcoal/Convoy
Charcoal/Red
Bottle Green/Charcoal 
Sailor Blue/Royal Blue
Royal Blue/Sailor blue
Brown/Light Brown

Base Line  
Herenjas

• Reverskraag 
• Voorsluiting met verborgen 

drukknopen
• 1 borstzak 
• 2 zijzakken 
• 1 binnenzak met velcro en 

pennenvak 
• Verstelbare mouwen middels  

drukknopen

65 % Polyester | 35 % Katoen

210 g/m2

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White

*

Product

Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

Base Line  
Damesjas  
lange mouw

• Moderne aansluitende pasvorm 
• Reverskraag 
• Voorsluiting met verborgen 

drukknopen
• 2 voorzakken op heuphoogte

65 % Polyester | 35 % Katoen

210 g/m2

Charcoal
Brown
Convoy
Green
Sailor Blue
Royal Blue
Red
White
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Voor meer informatie over CWS

BE  TEL 0800 97 180 of 03 355 49 00                         
NL TEL 0800 18 99

Volg ons op

Linkedin en Facebook : CWS Belux - CWS Nederland

cws.com
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