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IJzersterk in bescherming
CWS lascollectie
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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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Duurzaam proces
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 de  
kledingstukken 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 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 blij 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, een professionele 
uitstraling en veilig werken 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.

4. Controle
5. Reparatie of 

omruiling

Onze 
servicebelofte

6. Leveren

1. Ophalen
2. Sorteren

3. Wassen en 
drogen

C W S . C O M
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Gegarandeerde 
veiligheid - heel 
normaal bij ons
Je moet altijd kunnen vertrouwen op veiligheid. Wij 
weten welke collecties de noodzakelijke  
bescherming kunnen garanderen, wij kennen alle 
sectorspecifieke behoeften en adviseren je  
persoonlijk. Het spreekt voor zich dat onze  

producten beantwoorden aan alle veiligheidseisen. 
Omdat jouw veiligheid onze prioriteit is.

Bij CWS past alles: kleding en bescherming.

Juiste keuze – juiste bescherming

Handmatige lastechnieken waarbij kleinere 
hoeveelheden spatten en druppels gevormd 
worden, bv:
• Gasfusie lassen 
• TIG-lassen 
• MIG-lassen Microplasmalassen 
• Solderen 
• Puntlassen 
• MMA-lassen (handmatig booglassen) met een 

rutile-elektrode

Bediening van machines, bijv.:
•  Zuurstofsnijmachines
• Plasmasnijmachines
• Weerstandslasmachines
• Machines voor thermisch lassen
• Tafellassen

Bediening van machines, bv.:
•  Smalle en gesloten ruimtes
• Lassen boven het hoofd of in moeilijke posities

Handmatige lastechnieken waarbij grotere  
hoeveelheden spatten en druppels gevormd 
worden, bv:
• MAG-lassen met CO2 of gemengde gassen
• MIG-lassen met hoge spanning
• Booglassen met gevulde draad (flux core)
• Plasmasnijden
• Gutsen
• Zuurstof snijden
• Thermisch spuiten
• MMA-lassen met basische gecoate elektrode of met 

met cellulose beklede elektrode

Laskleding Klasse 1 Laskleding Klasse 2

Wij hebben ze allemaal : de 
belangrijkste veiligheidsnormen

DIN EN 1149  
Antistatische  
veiligheidskleding

DIN EN 1149 
Antistatische veiligheidskleding.

Het dragen van deze beschermende 
kleding beperkt elektrostatische 
oplading van personen tot een  
minimum en daarmee ook het risico op 
ontladingsvonken. Vonken die door 
dergelijke ontladingen ontstaan, 
vormen een enorm gevaar overal waar 
een mogelijks explosieve atmosfeer 
kan ontstaan. Deze beschermende 
kleding is elektrostatisch geleidend. 
Beschermende kleding die volgens 
deze norm is gecertificeerd beschermt 
niet tegen netspanningen.

DIN EN 1149-5 
Bij de hoogste DIN-EN-1149 norm wordt 
zowel aan de stof als aan de  
constructie van de beschermende 
kleding prestatie-eisen gesteld. De stof 
moet volgens EN 1149-1 of EN 1149-3 
gecertificeerd zijn.

DIN EN ISO 11611 
Veiligheidskleding voor 
lassen en gelijkaardige 
werkzaamheden

Beschermende kleding voor  
laswerkzaamheden en  
gelijkaardige werkzaamheden 
Als de drager tijdens het werk wordt 
blootgesteld aan kleine metaalspatten 
of kortstondig contact zou kunnen 
hebben met vlammen of ultraviolette 
straling, biedt deze kleding de nodige 
bescherming. Deze beschermende 
kleding kan worden gebruikt door 
personen die lassen, een hoekslijp- 
machine gebruiken of werken met 
aanverwante processen. Het bescher-
mend effect wordt over het algemeen 
bekomen door de combinatie van een 
vlamvertragende kledingstof met 
bepaalde verwerkingseigenschappen. 

DIN EN ISO 11612 
Veiligheidskleding die 
beschermt tegen hitte en 
vlammen

Als de drager kortstondig in contact zou 
kunnen komen met vlammen en aan 
minstens één warmtebron wordt 
blootgesteld, kan deze kleding de 
gewenste bescherming bieden. Het 
type vlambescherming wordt bepaald 
door de aanvullende code A (A1 of A2). 
Het type warmtebescherming wordt 
bepaald door de aanvullende codes (B 
tot en met F).  

Daarbij wordt als volgt een  
onderscheid gemaakt tussen  
verschillende warmtebronnen: 

• Code B convectiewarmte  
(warmteoverdracht door  
stromingswarmte)

•  Code C stralingswarmte
•  Code D gesmolten- 

aluminiumspatten
•  Code E gesmolten-metaalspatten
•  Code F contactwarmte

Deze aanvullende codes worden 
uitgebreid met de waarden 1 tot en met 
4. Daarbij geldt: hoe hoger de waarde, 
des te beter het opgegeven bescher-
mend effect. Het beschermend effect 
wordt over het algemeen bekomen 
door de combinatie van een vlamver- 
tragende kledingstof met bepaalde 
verwerkingseigenschappen.

DIN EN 13034-type 6 
Veiligheidskleding die 
bescherming biedt tegen 
een beperkte hoeveelheid 
(druppels, nevel)  
vloeibare chemicaliën

Type 6 kleding is kleding die een 
beperkte bescherming biedt tegen 
kleine spatten of een lichte nevel van 
chemische vloeistoffen. Over het 
algemeen zal deze kleding gemaakt zijn 
uit vloeistofafstotende, maar niet 
volledig vloeistofdichte materialen.

DIN EN 61482-1-2 
Veiligheidskleding die 
beschermt tegen  
thermische gevaren van 
een elektrische vlamboog

Een elektrische lichtboog is een 
continue gasontlading van hoge 
stroomdichtheid tussen elektrische 
geleiders. Deze ontlading produceert 
een zeer helder licht waarbij hoge 
warmteontwikkeling optreedt, wat 
ernstige brandwonden of zelfs fatale 
gevolgen kan hebben.

Kleding die volgens deze normen 
gecertificeerd is, biedt bescherming bij 
werkzaamheden in het laagspannings-
bereik waar thermische gevaren kunnen 
ontstaan door boogfouten.  Hierbij 
wordt in eerste instantie de bestendig-
heid tegen vlambogen getest volgens 
DIN EN 61482-1-2. Deze wordt gemeten 
door middel van de Arc-in-a-Box Test* 
volgens CENELEC** specificaties, 
waarbij energetische warmte- 
isolatiemetingen en een kwantitatieve 
bepaling van het verbrandingsrisico 
worden uitgevoerd. 

De kleding is echter geen elektrisch 
isolerende beschermingsuitrusting 
volgens DIN EN 50286.

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

C W S . C O M
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3.200 ° C 5
collecties om elke veilig te kunnen werken.

Waar medewerkers zich bevinden,  
gebeurt er veel: zij zijn druk bezig met hun 
job. Tijdens het uitvoeren van hun  
dagdagelijkse taken komen zij ook in  
contact met gevaarlijke rondspattende 
vonken. Om ervoor te zorgen dat alles vlot 
verloopt wanneer het er heet aan toegaat, is 
er de beschermende laskleding van CWS: 
comfortabel, licht en absoluut veilig. Welke 
klus er ook geklaard moet worden, wij 
hebben de passende en normconforme 
oplossing voor je werknemers. Een leuke 
bijkomstigheid : kleding van CWS is niet 
alleen veilig, iedereen komt goed voor de 
dag.

Kort overzicht van alle collecties:

Laskleding Klasse 1:
• Alpha Welding
• proFlex4® Essence
• proFlex4® Advanced
 
Laskleding Klasse 2:
• Delta Welding II
• Pure Welding II

Overal aan gedacht 
- in elke situatie

 
Bij het lassen bedraagt de vlamtemperatuur vaak
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DIN EN ISO 11612 
A1, B1, C1, E2, F1

DIN EN ISO 11611 
Klasse 1

De Alpha Welding 
collectie combineert 
essentiële  
bescherming met 
werkcomfort en  
beschermt de dragers 
in omgevingen met 
hoge temperaturen. 
Deze éénkleurige 
collectie beschermt 
tegen convectie- en 
stralingswarmte in 
minder gevaarlijke 
lassituaties  
(>- 15 metaalspatten).

Alpha Welding

Laskleding Klasse 1

Blouson/jack 
Broek

Blouson/jack
• Officierskraag met ophanglus
• Voorsluiting met verborgen drukknopen
• 2 borstzakken met klep en één drukknoop
• 1 binnenzak met drukknoop 
• 2 zijzakken met klep en één drukknoop
• Mouwen met drukknoopsluiting en plooien
• Elastische tailleband aan de zijkanten
• Zichtbare pictogrammen 

Broek
• Verborgen ritssluiting en jeansknoop
• Verstelbaar elastiek in tailleband voorzien van knoop
• 2 schuine steekzakken
• 1 achterzak rechts met klep en drukknoop
• Verstevigde dijbeenzak links met klep en drukknoop
• Verstevigde meterzak rechts met klep en drukknoop
• Verstelbaar elastiek in tailleband en knoop
• Riemlussen
• Kniezakken (opening onderzijde)
• Zichtbare pictogrammen

100% katoen

335 g/m2

Dark Blue

Vest/colbert

• Tailleurkraag met ophanglus
• Voorsluiting met verborgen drukknopen
• 1 borstzak met klep en drukknoop
• 1 binnenzak met drukknoop
• Mouwen voorzien van verstelbare 

drukknopen
• Zichtbare pictogrammen

100% katoen

335 g/m2

Dark Blue

Overall

• Officierskraag met ophanglus
• Voorsluiting met verborgen drukknopen 
• 2 borstzakken met klep en één  

drukknoop
• 1 binnenzak met drukknoop
• 2 doorsteekzakken + zijingang met klep 

en drukknoop
• 1 achterzak rechts met klep en  

drukknoop
• Verstevigde dijbeenzak links met klep en 

drukknoop
• Verstevigde meterzak rechts met klep en 

drukknoop
• Verstelbare elastiek in tailleband met 

knoop
• Mouwen met drukknoop en plooi
• Kniezakken (opening onderzijde)
• Zichtbare pictogrammen

100% katoen

335 g/m2

Dark Blue

Bretelbroek/tuinoverall

• Gulp met verborgen ritssluiting
• Opening aan zijkant dmv 2 drukknopen 

en verborgen jeansknoop
• Elastische bretellen op de rug,  

verstelbaar met gespen aan de  
voorkant

• 1 borstzak met klep en drukknoop
• 2 schuine steekzakken met klep en 

drukknopen
• 1 achterzak rechts met klep en  

drukknoop
• Verstevigde dijbeenzak links met klep  

en drukknoop
• Verstevigde meterzak rechts met klep  

en drukknoop
• Kniezakken (opening onderzijde)
• Zichtbare pictogrammen

100% katoen

335 g/m2

Dark Blue

Produkt

Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren
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DIN EN ISO 11612 
A1, B1, C1, E2, F1

DIN EN ISO 11611 
Klasse 1

DIN EN 13034 
Type 6

DIN EN 61482-1-2 
Klasse 1, 4 kA

DIN EN 1149-5

Deze collectie  
biedt optimale  
bescherming voor 
las- en slijpwerkzaam-
heden conform  
klasse 1. Het materiaal  
heeft een goede 
vochtregulatie, is 
comfortabel om te 
dragen en heeft een 
lange levensduur.

proFlex4® Essence

Laskleding Klasse 1

Colbert/vest
• Liggende kraag, onderkant kraag in  

contrasterende kleur
• Rechte snit
• Sluiting vooraan met verborgen  

drukknopen
• Verstelbare mouwen met drukknopen
• 2 opgezette borstzakken met klep en 

verborgen drukknopen
• Binnenzak links met drukknoop
• 2 zijzakken met klep en verborgen 

drukknoop
• proFlex4® logo op mouw 
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I 2% Carbon
Contrastkleur: 55% Modacryl I 43% Katoen 
I 2% Negastat

350 g/m2 – contrastkleur 280 g/m²

Titan/Steel 
Titan 
Royal blue

 
 

Broek
• Tailleband met verborgen knoop  

en rits
• Rechte snit
• 2 zijzakken met verborgen  

drukknoop
• Dijbeenzak links met klep en  

verborgen drukknoop
• Meterzak rechts met klep en  

verborgen drukknoop
• Versterkte kniezakken
• Rode contraststiksels 
• proFlex4® logo 
• Achterzak rechts met klep en 

verborgen drukknoop
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I  
2% Carbon

350 g/m2

Titan 
Royal blue

 

Bretelbroek/tuinoverall
• Rechte snit
• Voorsluiting met verborgen ritssluiting
• Regelbare bretellen/schouderbanden in het rood 
• 2 zijzakken met verborgen drukknoop
• Grote bavetzak met klep en verborgen  

drukknoop
• Achterzak rechts met klep en verborgen 

drukknoop
• Dijbeenzak links met klep en verborgen  

drukknoop
• Meterzak rechts met klep en verborgen  

drukknoop
• Tricot inzetstukken op heuphoogte 
• Versterkte kniezakken
• Rode contraststiksels
• proFlex4® logo
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I 2% Carbon
Contrastkleur: 55% Modacryl I 43% Katoen I  
2% Negastat 

350 g/m2 – contrastkleur 280 g/m²

Titan 
Royal blue

 

Stofjas
• Rechtstaande kraag met verborgen 

drukknoop
• Rechte snit
• Open achterzijde
• Sluiting aan de achterzijde middels een 

elastische band met gesp
• Voorzijde met verborgen drukknopen
• Mouwen verstelbaar met drukknopen
• Rode contraststiksels
• proFlex4® logo 
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I 2% Carbon
Contrastkleur: 55% Modacryl I 43% Katoen 
I 2% Negastat 

350 g/m2 – contrastkleur 280 g/m²

Titan/Steel

Produkt
Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

DIN EN ISO 11611 
Klasse 1

DIN EN ISO 11612 
A1, B1, C1, E2, F1

(met uitzondering  
van de stofjas)

Deze stofjas 
voldoet aan  
de volgende 
normen
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Deze high end collectie 
is subliem op gebied 
van design, stoffen, 
ergonomie en  
functionaliteit.  Dankzij 
de uitstekende  
mechanische sterkte en 
thermische weerstand 
maakt het  
aramideweefsel de 
kleding geschikt voor 
het meest veeleisende 
gebruik.  Deze  
premium collectie 
is gekenmerkt door 
hoogwaardig materiaal, 
reflecterende accenten 
en een ergonomische 
moderne snit.

proFlex4® Advanced

DIN EN ISO 11612 
A1, B1, C1, E2, F1

DIN EN ISO 11611 
Klasse 1

DIN EN 13034 
Type 6

DIN EN 61482-1-2 
Klasse 1, 4 kA

DIN EN 1149-5

Laskleding Klasse 1

Blouson/jack
• Opstaande kraag met contrastkleur
• Verborgen drukknoopsluiting
• Ergonomische gevormde mouwen
• Verlengd rugpand
• Reflecterende accenten
• 2 opgestikte borstzakken met klep
• 2 binnenzakken waarvan 1 met rits en 1 

met drukknoop
• 2 steekzakken met klep
• Verstelbare mouwen met drukknopen
• Rode contraststiksels
• proFlex4® logo
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I 2% Carbon
Contrastkleur: 55% Modacryl I 43% Katoen 
I 2% Negastat

350 g/m2 – contrastkleur 280 g/m²

Titan/Steel 
Titan 
Royal blue

Broek
• Tailleband met verborgen knoop  

en rits
• Rechte snit
• 2 zijzakken met verborgen  

drukknoop
• Dijbeenzak links met klep en  

verborgen drukknoop
• Versterkte kniezakken (opening  

onderzijde)
• Rode contraststiksels 
• proFlex4® logo 
• Meterzak rechts met klep en verborgen 

drukknoop, losse onderzijde
• Reflecterende accenten
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I 2% Carbon
Contrastkleur: 55% Modacryl I 43% Katoen 
I 2% Negastat

350 g/m2 – contrastkleur 280 g/m²

Titan 
Royal blue

Bretelbroek/tuinoverall
• Regelbare bretellen/schouderbanden in het rood 
• Zijsluiting rechts (éénzijdig) met verborgen drukknopen
• Grote bavetzak met klep en verborgen drukknoop
• 2 steekzakken
• 2 achterzakken rechts met klep en verborgen drukknoop
• Meterzak rechts met klep en verborgen drukknoop, losse onderzijde 
• Stylozak
• Reflecterende accenten
• Kniezakken (opening onderzijde)
• Rode contraststiksels
• proFlex4® logo
• Zichtbare pictogrammen

58% Aramide I 40% Viscose I 2% Carbon
Contrastkleur: 55% Modacryl I 43% Katoen I 2% Negastat

350 g/m2 – contrastkleur 280 g/m²

Titan/Steel 
Royal blue

Produkt
Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren
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Delta Welding II, een 
eenkleurige collectie 
met rode accenten, 
zorgt voor uitstekende 
bescherming tijdens 
zware laswerkzaam- 
heden of bij het werken 
met vloeibaar metaal. 
De stof met een samen-
stelling van katoen en 
polyamide beschermt 
de drager tegen  
verschillende  
thermische risico’s, 
zoals vlammen,  
(stralings)hitte en  
metaalspatten.

Delta Welding II

Blouson/jack
• Stof is afgewerkt met een unieke  

koolstoflaag, die een uitstekende 
isolerende werking heeft

• Hoge sluitbare kraag met verborgen 
drukknoop

• Sluiting vooraan met verborgen  
drukknoopsluiting

• Rechte snit
• 2 opgestikte borstzakken met klep en 

verborgen drukknopen
• 2 opgestikte zijzakken, rechts met een 

geïntegreerde kleine zak
• 2 binnenzakken, links met een  

extra GSM zak
• Verstelbare mouwen met drukknopen
• Zichtbare pictogrammen

90 % Katoen | 10 % Polyamide

420 g/m2

Dark blue/Red

Broek
• Stof is afgewerkt met een unieke  

koolstoflaag, die een uitstekende 
isolerende werking heeft

• Rechte snit
• Voorsluiting met verborgen knoop en rits
• 2 steekzakken
• Links dijbeenzak voor GSM en pen
• Versterkte meterzak rechts met klep en 

drukknoop, losse onderzijde
• 2 achterzakken met klep
• Kniezakken met sluiting bovenaan 
• Zichtbare pictogrammen

90 % Katoen | 10 % Polyamide

420 g/m2

Dark blue/Red 

Bretelbroek/tuinoverall
• Stof is afgewerkt met een unieke  

koolstoflaag, die een uitstekende isolerende werking heeft
• Voorsluiting met verborgen knoop en rits
• Rechte snit
• Regelbare bretellen/schouderbanden
• 2 steekzakken met doorsteek naar privékleding
• Links dijbeenzak voor GSM en pen
• Versterkte meterzak rechts met klep en drukknoop,  

losse onderzijde
• Kniezakken met sluiting bovenaan
• Zichtbare pictogrammen

90 % Katoen | 10 % Polyamide

420 g/m2

Dark blue/Red

Produkt
Omschrijving

Stof

Gewicht

Kleuren

DIN EN ISO 11612 
A1, B1, C1, E1, F1

DIN EN ISO 11611 
Klasse 2

Lascollectie Klasse 2
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Dankzij de speciale 
constructie is de Pure 
Welding II bijzonder licht 
en comfortabel om te 
dragen, zelfs tijdens 
extreme werkzaamheden.  
Lichte stof aan de  
achterzijde en modulaire 
verstevigingen gemaakt 
van high-tech materiaal 
in de zwaar belaste zones 
beschermen de drager te 
allen tijde. De Pure  
Welding II biedt een  
optimale bescherming 
tegen lassen klasse 2, 
vooral in gesloten ruimtes.  
Deze collectie biedt een 
uitstekend draag- 
comfort dankzij de  
toevoeging van katoen en 
viscose, gecombineerd 
met de hoogste  
beschermingsvereisten.

Pure Welding II

Blouson/jack
• proFlex4® stof op de meest  

belaste zones
• Ergonomisch gevormde mouwen
• Verborgen ritsssluiting
• 2 borstzakken met klep
• Binnenzak rechts met rits
• Binnenzak links met drukknoop
• Verstelbare mouwen met drukknopen
• Eigentijdse opstaande kraag
• Verlengd rugpand
• Reflecterende accenten
• proFlex4® logo
• Zichtbare pictogrammen

89% Katoen I 10% Polyamide I 1% Carbon 
(Secan®Plus) 390 g/m²

proFlex4®

58% Aramide I 41% Viscose I 1% Carbon 
330 g/m²

Navy blue  
100 % Nomex®  165 g/m2

Navy blue/Titan

Broek
• Sluiting met verborgen knoop en rits
• 2 zijzakken
• Dijbeenzak links met klep 
• Versterkte meterzak rechts mete klep en 

velcrosluiting, losse onderzijde
• 2 achterzakken met klep
• Ergonomisch gevormde kniezakken
• proFlex4® stof op de meest belaste 

zones
• Reflecterende accenten
• proFlex4® logo
• Zichtbare pictogrammen

89% Katoen I 10% Polyamide I 1% Carbon 
(Secan®Plus) 390 g/m²

proFlex4®

58% Aramide I 41% Viscose I 1% Carbon 
330 g/m²

Navy blue  
100 % Nomex®  165 g/m2

Navy blue/Titan

Bretelbroek/tuinoverall
• proFlex4® stof op de meest belaste zones
• Regelbare bretellen/schouderbanden
• Bavetzak met klep, drukknoop en velcrosluiting
• 2 steekzakken
• 2 achterzakken met klep
• Dijbeenzak links met klep
• Versterkte meterzak rechts met klep en velcrosluiting, 

losse onderzijde
• Tricot inzetstukken op heuphoogte
• Ergonomisch gevormde kniezakken 
• Reflecterende accenten
• proFlex4® logo
• Zichtbare pictogrammen

89% Katoen I 10% Polyamide I 1% Carbon 
 (Secan®Plus) 390 g/m²

proFlex4®

58% Aramide I 41% Viscose I 1% Carbon 
330 g/m²

Navy blue  
100 % Nomex®  165 g/m2

Navy blue/Titan

Produkt
Omschrijving

Hoofdstof

Module- 
versteviging

Voering

KleurenDIN EN ISO 11612 
A1, B1, C1

DIN EN ISO 11611 
Klasse 2

DIN EN 1149-5

Lascollectie Klasse 2
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Alpha 
Welding

proFlex4®  
Essence

proFlex4®  
Advanced

Delta  
Welding II

Pure 
Welding II

Stof (%) 100% katoen AR | CV | Ant* 
(58 | 41 | 1)

AR | CV | Ant* 
(58 | 41 | 1)

CO | PA* 
(90 | 10)

CO | PA | Ant* 
(89 | 10 | 1)

Gewicht (g/m2) 335 330 330 420 390

Beschermende kleding tegen hitte en vuur                             
EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, 
F1

A1, B1, C1, E2, 
F1

A1, B1, C1, E1, 
F1

A1, B1, C1 

Beschermende kleding 
voor laswerkzaamheden 
en aanverwante proces-
sen   EN ISO 11611

Klasse 1 ● ● ●

Klasse 2 ● ●

Beschermende kleding 
tegen thermische gevaren 
van een electrische 
vlamboog IEC 61482-1-2

Klasse 1 ● ●

Klasse 2

Beschermende kleding met elektrostatische  
eigenschappen EN 1149-3 | EN 1149-5 ● ● ●

Beschermende kleding tegen vloeibare  
chemicaliën  EN 13034 typ 6 ● ●

Warmte effecten Hitte ● ● ● ● ●

Vlammen ● ● ● ● ●

Vonken ● ● ● ● ●

Lasspatten ● ● ● ● ●

Spetters van 
gesmolten metaal ● ●

Spetters van  
gesmolten  
aluminium

Elektrische effecten Elektrische  
vlamboog 4 kA ● ●

Elektrische  
vlamboog 7 kA

Elektrostatische 
lading (vonken) ● ● ●

Chemische effecten Zuren ● ●

Alkaliën ● ● 

Solventen ● ●

Olie ● ●

De juiste 
bescherming bij 
elke activiteit

EN ISO 11612
A1: Blootstelling aan oppervlaktevlammen • A2: Randvlamblootstelling • B: Convectie warmte • C: Stralingswarmte • D: Spetters van gesmolten aluminium • E: Spetters 
van gesmolten ijzer • F: Contact warmte

EN ISO 11611 
Klasse 1 : lagere eisen
Klasse 2 : hogere eisen

IEC 61482-1-2
Klasse 1 : 4 kA
Klasse 2 : 7 kA

EN1149-3   
Testmethode voor het meten van de
ladingssnelheid

EN 1149-5
Teststandaard voor materiaal en constructie
van de beschermende kleding
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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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