
Pro Line
Cotton Line
Compact Line
Base Line
Marvik

Workwear



Wat beweegt ons? Een glashelder doel om 
met onze dienstverlening bij te dragen aan 
een gezonde en veilige toekomst. 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.

Morgen 
Begint 
Vandaag.
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Het groene hart 
van CWS
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Kleine voetafdruk, 
groen hart:

De ecologische voetafdruk minimaliseren, is al vele jaren ons 
doel.

De traditionele textielindustrie is één van de meest vervuilende 
industrieën. Lang voordat de term "circulaire economie" zelfs 
maar werd bedacht, boden wij al milieuvriendelijke herbruikbare 
oplossingen aan en maakten daardoor duurzaamheid tot een 
belangrijk onderdeel van onze dagelijkse activiteiten.

Zorgvuldig omspringen met grondstoffen staat bij ons centraal. 
Maak kennis met onze groene oplossingen voor jouw werkkleding.

CWS heeft een nieuw niveau bereikt op het gebied van 
duurzaamheid. Begin 2020 heeft het internationaal  
gerenommeerde en onafhankelijke auditbedrijf  
EcoVadis het bedrijf de platina award voor bijzonder 
duurzaam beheer toegekend. Met dit uitstekende 
resultaat behoort CWS tot de één procent van alle 
geauditeerde bedrijven die door EcoVadis het absoluut 
beste cijfer kregen.

Via het internationaal beschikbare ratingplatform van EcoVadis 
kunnen grote klanten snel en eenvoudig de duurzame  
bedrijfsvoering van CWS bekijken. EcoVadis controleert  
systematisch bedrijven op de kwaliteit van hun duurzaam-
heidsmanagement. De onderzochte criteria zijn milieu, arbeid 
en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.

Ons katoen

Goed voor jezelf en voor de ander:  
fair geproduceerd, comfortabel 
om te dragen en mooi om te zien.

84 %
Van de consumenten uit  
verschillende landen vertrouwen 
op het fairtradekeurmerk. Maak 
gebruik van de bekendheid en  
betrouwbaarheid van deze  
organisatie in jouw omgeving.

*Bron: GlobeScan studie uit 2019

Eerlijke prijzen en goede arbeidsomstandigheden voor onze  
katoenproducenten in Azië en Afrika zijn voor ons heel belangrijk. Daarom 
geven we de voorkeur aan katoen met het fairtradecertificaat, dat te vinden 
is in onze Cotton Line collectie en in onze nieuwe Pro Line collectie. 

De hoeveelheid katoen die nodig is voor de productie van onze Pro Line en 
Cotton Line collecties wordt geteeld en verhandeld onder fairtradevoor-
waarden zodat de katoenboeren meer rechtvaardigheid genieten. 

Toon samen met ons dat ook in jouw onderneming sociaal belang hoog in 
het vaandel staat. We dragen immers niet enkel kleding. We dragen ook 
verantwoordelijkheid. Lees meer op:  
www.info.fairtrade.net/sourcing
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Duurzaam proces
1. Ophalen

6. Leveren 3. Wassen  
en drogen

2. Sorteren 

4. Controle5. Repareren  
of vervangen
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Mix & 
Match

MATCH 
Een uniforme uitstraling voor heel je organisatie

MIX & MATCH WAAR EN WANNEER JE WILT

MIX 
Verschillende kleuren combineren en toch een uniforme look 
behouden

MATCH 
Uniform op elk gebied - kleding voor uiteenlopende  
werkomstandigheden is op elkaar afgestemd

MIX 
Verschillende collecties binnen één bedrijf

MATCH 
Voor elke job de juiste kleding - zorgvuldig uitgekozen  
materialen voor alle taken en behoeften. 

Combineren naar keuze: Kleed je team 
met kleding uit onze verschillende 
collecties.
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Pro Line
Goed voor het milieu,
goed voor mij !

Het Fairtrade-grondstofmodel voor 
katoen stelt boeren in staat grotere 
hoeveelheden van hun katoen tegen 
fairtradevoorwaarden te verkopen.  
Lees meer op:
www.info.fairtrade.net/sourcing
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Verzamelen, sorteren en 
wassen van gerecyclede 
materialen

Versnipperen tot vlokken, 
smelten en vormen tot 
polyesterkorrels

Verdere verwerking 
tot 100% gerecyclede 
textielvezels

We hebben oplossingen ontwikkeld die ertoe bijdragen 
dat onze blauwe planeet ook voor de komende generaties 
behouden blijft. Hoe dat er precies uitziet?

Dankzij onze servicecyclus kunnen we de levensduur 
van onze producten verlengen en zo het tekort aan 
grondstoffen counteren. Daarnaast bieden wij producten 
aan die gemaakt zijn van gerecycled polyester om het 
gebruik van nieuwe grondstoffen verder te beperken en te 
zorgen voor een betere toekomst.

Het polyesteraandeel van onze Pro Line collectie bestaat 
uitsluitend uit REPREVE® vezels. Die worden verkregen 
uit gerecycled kunststofafval en hebben een bijzonder 
betrouwbare en duurzame kwaliteit.

REPREVE® Unifi, Inc.

CWS heeft het doel om van de  
wereld een betere plek te maken -  
niet alleen vandaag, maar ook 
morgen en overmorgen. Daarom is 
duurzaamheid een zaak die ons  
nauw aan het hart ligt!

Vandaag, morgen 
en in de toekomst.
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  CWS ondersteunt fairtradeproducenten door jaarlijks een toenemend percentage katoen te kopen dat onder fairtradeomstandigheden is geproduceerd. www.info.fairtrade.net

In 11 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 24

Charcoal/Convoy

Bijzonderheden
• Moderne fit met verlengd achterpand
• Opstaande kraag met drukknoop
• Stretch inzetstuk ter hoogte van de schouders voor 

optimaal draagcomfort
• Voorsluiting met verdekte rits
• Ergonomische lange mouwen met verstelbare  

manchetten 

• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 
drukknopen

• Twee binnenzakken, rechts met rits, links met  
drukknoop

• Pennenzakje op de linkermouw
• Twee insteekzakken
• Verluchtingsgaatjes onder de arm
• Reflecterende elementen

Pro Line

Jack/Blouson

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 290 g/m²
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A Elastische tailleband voor optimaal draagcomfort 

B Gesegmenteerde reflecterende elementen 

C Versterkte meterzak voor extra opbergmogelijkheden 

D Kniezakken in Cordura® voor lange levensduur

D

C

A

B

• Moderne fit 
• Stretch inzetstuk aan achterzijde voor optimaal  

draagcomfort
• Comfortabele elastische tailleband 
• Voorsluiting met verdekte rits en verdekte knoop 
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen 

• Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak,  
met klep en verdekte drukknopen 

• Eén opgezette meterzak versterkt met Cordura®  
en meszak rechts

• Ergonomische kniezakken van Cordura® met klep
• Reflecterende accenten

Bijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 290 g/m²

Pro Line

Broek

In 11 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 24

Charcoal/Convoy

  CWS ondersteunt fairtradeproducenten door jaarlijks een toenemend percentage katoen te kopen dat onder fairtradeomstandigheden is geproduceerd. www.info.fairtrade.net
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• Moderne fit 
• Elastische verstelbare schouderbanden met gespen 
• Stretch inzetstuk op heuphoogte en aan achterzijde 

voor optimaal draagcomfort
• Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en verdekte 

drukknopen
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
• Eén opgezette dijbeenzak links, met GSM-zak, met klep 

en verdekte drukknopen 
• Eén opgezette meterzak versterkt met Cordura® en 

meszak rechts
• Ergonomische kniezakken van Cordura® met klep
• Reflecterende accenten

  CWS ondersteunt fairtradeproducenten door jaarlijks  
een toenemend percentage katoen te kopen dat onder 
fairtradeomstandigheden is geproduceerd.  
www.info.fairtrade.net

Bijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 290 g/m²

In 11 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 25

Pro Line

Bermuda
Pro Line

Tuinoverall/Bretelbroek
Pro Line

Bodywarmer

Charcoal/Convoy 

• Moderne fit 
• Opstaande kraag met verdekte drukknoop
• Gewatteerd en verlengd achterpand
• Voorsluiting met verdekte rits 
• Twee borstzakken met klep en verdekte  

drukknopen
• Twee binnenzakken: rechts met rits, links  

met drukknoop
• Twee insteekzakken 
• Reflecterende accenten

Bijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 290 g/m²

In 11 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 26

Charcoal/Convoy 

• Moderne fit 
• Stretch inzetstuk aan achterzijde voor optimaal 

draagcomfort
• Comfortabele elastische tailleband 
• Voorsluiting met verdekte rits en verdekte knoop 
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken met klep en verdekte  

drukknopen
• Eén opgezette dijbeenzak links met GSM-zak,  

klep en verdekte drukknopen 
• Eén opgezette meterzak versterkt met Cordura® en 

meszak rechts 
• Reflecterende accenten

Bijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 290 g/m²

In 11 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 25

Charcoal/Convoy 
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Jack/Blouson

Charcoal 

Bottlegreen/Charcoal 

Charcoal/Convoy 

White/Grey 

Convoy/Charcoal Charcoal/Black Charcoal/Red 

Brown/Lightbrown 

Bottlegreen/Charcoal White/Grey Sailor Blue Royal Blue/Sailor 
Blue 

Brown/Lightbrown 

Red/Charcoal 

Charcoal Charcoal/Convoy Convoy/Charcoal Charcoal/Black Charcoal/Red Red/Charcoal 

Broek

Tuinoverall/Bretelbroek 

Bermuda

Charcoal Charcoal/Convoy Convoy/Charcoal Charcoal/Black Charcoal/Red Red/Charcoal 

Charcoal Charcoal/Convoy Convoy/Charcoal Charcoal/Black Charcoal/Red Red/Charcoal 

Bottlegreen/Charcoal White/Grey Sailor Blue Royal Blue/Sailor 
Blue 

Brown/Lightbrown 

Bottlegreen/Charcoal White/Grey Sailor Blue Royal Blue/Sailor 
Blue 

Brown/Lightbrown 

Royal Blue/Sailor 
Blue 

 

Pro Line

Sailor Blue 
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Bodywarmer

Charcoal 

Bottlegreen/Charcoal 

Charcoal/Convoy 

White/Grey 

Convoy/Charcoal Charcoal/Black Charcoal/Red Red/Charcoal 

Sailor Blue Royal Blue/Sailor Blue Brown/Lightbrown 
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Cotton 
Line
Fair Trade past iedereen

CWS ondersteunt fairtradeproducenten door jaarlijks  
een toenemend percentage katoen te kopen dat onder  
fairtradeomstandigheden is geproduceerd.  
www.info.fairtrade.net
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100% STEVIG
100% DUURZAAM
100% FAIRTRADE KATOEN

Duurzaam en 
slijtvast
Fairtrade, draagcomfort en functionaliteit gaan bij ons 
hand in hand. De Cotton Line geeft je de flexibiliteit 
om de uitstraling van jouw 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 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 gemakkelijk 
gecombineerd worden met de andere collecties.
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Cotton Line

Jack/Blouson
Cotton Line

Broek

In 6 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 36 In 6 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 36

Bijzonderheden Bijzonderheden
• Moderne fit met verlengd achterpand
• Liggende kraag
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Ergonomische lange mouwen met verstelbare  

manchetten
• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 

drukknopen

• Eén binnenzak met drukknoop
• Pennenzakje op de linkermouw
• Twee insteekzakken
• Grijze kleuraccenten

• Moderne fit 
• Voorsluiting met verdekte rits en verdekte knoop
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en verdekte 

drukknopen 

• Eén opgezette versterkte meterzak rechts, losse 
onderzijde

• Ergonomisch gevormde pijpen 
• Grijze kleuraccenten

Materiaal
65 % Katoen  |  35 % Polyester, 300 g/m²

Materiaal
65 % Katoen  |  35 % Polyester, 300 g/m²

Sailor Blue/Royal Blue Sailor Blue/Royal Blue
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• Moderne fit 
• Liggende kraag
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Ergonomische lange mouwen met verstelbare  

manchetten
• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 

drukknopen
• Pennenzakje op de linkermouw
• Twee insteekzakken

• Twee achterzakken met klep en verdekte drukknopen
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en  

verdekte drukknopen 
• Eén opgezette versterkte meterzak rechts, losse 

onderzijde
• Ergonomisch gevormde pijpen
• Grijze kleuraccenten

• Moderne fit 
• Liggende kraag 
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Ergonomische lange mouwen verstelbaar  

met drukknopen 
• Eén borstzak met klep en verdekte drukknopen
• Eén binnenzak met drukknoop links
• Pennenzakje op de linkermouw links
• Twee insteekzakken
• Grijze kleuraccenten

• Moderne fit 
• Elastische verstelbare schouderbanden met 

gespen 
• Stretch inzetstuk op heuphoogte voor optimaal 

draagcomfort
• Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en 

verdekte drukknopen
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken met klep en verdekte  

drukknopen
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en 

verdekte drukknopen 
• Eén opgezette versterkte meterzak rechts, losse 

onderzijde
• Ergonomisch gevormde pijpen 
• Grijze kleuraccenten

BijzonderhedenBijzonderhedenBijzonderheden

Materiaal
65 % Katoen  |  35 % Polyester, 300 g/m²

Materiaal
65 % Katoen  |  35 % Polyester, 300 g/m²

Materiaal
65 % Katoen  |  35 % Polyester, 300 g/m²

In 6 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 36 In 6 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 37In 6 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 37

Cotton Line

Overall
Cotton Line

Jas
Cotton Line

Tuinoverall/Bretelbroek 

Sailor Blue/Royal BlueSailor Blue/Royal Blue Sailor Blue/Royal Blue
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Charcoal/Convoy 

Charcoal/Convoy 

Charcoal/Convoy 

Charcoal/Red 

Charcoal/Red 

Charcoal/Red 

Bottlegreen/Charcoal 

Bottlegreen/Charcoal 

Bottlegreen/Charcoal 

Sailor Blue/Royal 
Blue 

Sailor Blue/Royal 
Blue 

Sailor Blue/Royal 
Blue 

Royal Blue/Sailor 
Blue 

Royal Blue/
Sailor Blue 

Royal Blue/Sailor 
Blue 

Brown/Lightbrown 

Brown/Lightbrown 

Brown/Lightbrown 

Broek

Charcoal/Convoy Charcoal/Red Bottlegreen/Charcoal Sailor Blue/Royal 
Blue 

Royal Blue/Sailor 
Blue 

Brown/Lightbrown 

Overall

Tuinoverall/Bretelbroek 

Charcoal/Convoy Charcoal/Red Bottlegreen/Charcoal Sailor Blue/Royal 
Blue 

Royal Blue/Sailor 
Blue 

Brown/Lightbrown 

JasJack/Blouson

 

Cotton Line
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Compact  
Line
Ontwikkeld voor de job
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Ongecompliceerd,
modern,
professioneel
Wie niet te stoppen is, heeft kleding nodig die daar 
tegen kan. Juist daarom is onze Compact Line bijzonder 
robuust.

De slijtvaste mix van polyester en katoen maakt dat 
mogelijk. De structuur van de stof is bestand tegen 
intensief gebruik en heeft dankzij de verhouding 65% 
polyester en 35% katoen de ideale eigenschap voor 
optimale vochtregulering.

Dit maakt het dragen nog comfortabeler, zelfs wanneer je 
je in het zweet werkt bij zware taken. 

Compact Line laat zich als een tweede huid dragen en 
is ook bewezen huidvriendelijk: de volledige collectie 
werd getest op schadelijke stoffen en voldoet aan de 
ÖKO-TEX® Standaard 100.

Compact Line : Mood / De-
tailshot

Compact Line

Jack/Blouson

In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 45

Bijzonderheden
• Moderne fit met verlengd achterpand
• Opstaande kraag met drukknoop
• Voorsluiting met verdekte rits
• Ergonomische lange mouwen verstelbaar met  

drukknopen 

• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 
drukknopen

• Eén binnenzak met drukknoop
• Twee zijzakken
• Verluchtingsgaatjes onder de arm

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²
65% Katoen | 35% Polyester, 300 g/m²

Royal Blue/Sailor Blue 
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Compact Line

Broek

In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 45

Bijzonderheden
• Moderne fit 
• Voorsluiting met verdekte rits en verdekte knoop
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken 
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en verdekte 

drukknopen 

• Eén opgezette, met Cordura® versterkte meterzak 
rechts

• Ergonomische knieverstevigingen
• Optioneel: kniezakken in Cordura®

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²
65% Katoen | 35% Polyester, 300 g/m²

• Moderne fit 
• Opstaande kraag met drukknoop
• Voorsluiting met verdekte rits
• Ergonomische lange mouwen verstelbaar met 

drukknopen
• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 

drukknopen
• Pennenzakje op de linkermouw
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en  

verdekte drukknopen 
• Eén opgezette, met Cordura® versterkte meterzak 

rechts
• Verluchtingsgaatjes onder de arm
• Ergonomische knieverstevigingen
• Optioneel: kniezakken in Cordura® 

• Moderne fit 
• Elastische verstelbare schouderbanden met 

gespen 
• Stretch inzet op heuphoogte voor optimaal 

draagcomfort
• Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en 

verdekte drukknopen
• Twee insteekzakken
• Eén achterzak rechts
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en 

verdekte drukknopen 
• Eén opgezette, met Cordura® versterkte 

meterzak rechts
• Ergonomische knieverstevigingen
• Optioneel: kniezakken in Cordura® (alleen 

Polyester/Katoen modellen)

BijzonderhedenBijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²
65% Katoen | 35% Polyester, 300 g/m²

In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 45 In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 45

Compact Line

Overall
Compact Line

Tuinoverall/Bretelbroek 

Royal Blue/Sailor Blue 

Royal Blue/Sailor Blue Royal Blue/Sailor Blue 
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• Moderne fit 
• Voorsluiting met verdekte rits en verdekte knoop 
• Twee insteekzakken
• Twee achterzakken
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en 

verdekte drukknopen 
• Eén opgezette meterzak rechts, versterkt met 

Cordura® 

Bijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²

In 2 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 45

Compact Line

Bermuda

Sailor Blue 

Charcoal/Convoy Royal Blue/Sailor 
Blue 

Red/Charcoal 

Jack/Blouson Bermuda

 

Compact Line

Charcoal/Convoy Royal Blue/Sailor 
Blue 

Red/Charcoal 

Charcoal/Convoy Red/Charcoal Royal Blue/Sailor 
Blue 

Broek

Tuinoverall/Bretelbroek 

Charcoal/Convoy Red/Charcoal Royal Blue/Sailor 
Blue 

Charcoal Sailor Blue 

Overall
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Base  
Line
Praktisch en modern
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Eenvoudig maar 
bekwaam
Dankzij hoogwaardige fabricage en intelligente 
details kan de kleding van de Base Line collectie 
in vele bedrijfstakken van de industrie, logistiek of 
dienstverlenende sector worden gedragen.

De ideale basis voor het dagelijkse werk. Dit design werd 
bewust in één kleur gehouden maar kreeg een modieuze 
contrastnaad. Dankzij de weefsamenstelling van polyester 
en katoen biedt het materiaal aangenaam draagcomfort.

Compact Line : Mood / De-
tailshot

Base Line

Jack/Blouson

In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 53

Bijzonderheden
• Moderne fit met verlengd achterpand
• Opstaande kraag met drukknoop
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Ergonomische lange mouwen verstelbaar met  

drukknopen 

• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 
drukknopen

• Eén binnenzak met drukknoop

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²

Royal Blue 
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Base Line

Broek

In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 53

In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 54In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 53

Bijzonderheden
• Moderne fit 
• Voorsluiting met verdekte rits en kunststof knoop
• Twee insteekzakken
• Eén achterzak rechts

• Eén opgezette versterkte meterzak rechts met losse 
onderzijde

• Ergonomisch gevormde pijpen
• Optioneel: verkrijgbaar met kniezakken (in 4 kleuren)

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²

• Moderne fit 
• Opstaande kraag met drukknoop
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Ergonomische lange mouwen verstelbaar met 

drukknopen
• Elastische tailleband achterzijde
• Twee opgezette borstzakken met klep en verdekte 

drukknopen
• Eén binnenzak met klittenbandsluiting 
• Twee insteekzakken
• Eén achterzak rechts
• Eén opgezette versterkte meterzak rechts, losse 

onderzijde
• Verluchtingsgaatjes onder de arm
• Ergonomisch gevormde pijpen 

Bijzonderheden
• Moderne fit 
• Elastische verstelbare schouderbanden met 

gespen 
• Stretch inzet op heuphoogte voor optimaal 

draagcomfort
• Eén opgezette bavetzak (borst) met klep en 

verdekte drukknopen
• Twee insteekzakken
• Eén achterzak rechts
• Eén opgezette dijbeenzak links met klep en 

verdekte drukknopen 
• Eén opgezette versterkte meterzak rechts met  

losse onderzijde
• Ergonomisch gevormde pijpen

Bijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 245 g/m²

Base Line

Overall
Base Line

Tuinoverall/Bretelbroek 

Royal Blue 

Royal Blue 

Royal Blue 

5150



In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 54In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 54

• Moderne fit 
• Liggende kraag 
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Twee zijzakken
• Lange mouwen verstelbaar met drukknopen
• Eén opgezette borstzak links
• Eén binnenzak met klittenbandsluiting

• Moderne fit 
• Liggende kraag 
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Twee insteekzakken
• Lange mouwen 

BijzonderhedenBijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 210 g/m²

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 210 g/m²

Base Line

Damesjas
Base Line

Herenjas

Royal Blue Royal Blue 
 

Charcoal Convoy Red Bottlegreen White Royal Blue Sailor Blue 

Broek

Jack/Blouson

 

Base Line

Charcoal Convoy Red Bottlegreen White Royal Blue Sailor Blue 

Charcoal Convoy Red Bottlegreen White Royal Blue Sailor Blue 

Tuinoverall/Bretelbroek 

5352



Charcoal Convoy Red Bottlegreen White Sailor Blue Royal Blue 

Overall

Charcoal 

Charcoal 

Convoy 

Convoy 

Red 

Red 

Bottlegreen 

Bottlegreen 

White 

White 

Sailor Blue 

Sailor Blue 

Royal Blue 

Royal Blue 

Herenjas

Damesjas

 

Base Line
5554



Marvik 
Werkkleding met een casual look, 
outfits die inspireren: doordachte 
functies en slimme details maken het 
werk gemakkelijker en uw team fit voor 
de dagelijkse werkzaamheden.

ERGOFIT 
Maximale bewegingsvrijheid

MODERNE SNIT 
Getailleerde modellen

KOEL WEER 
Warme materialen

WARM WEER 
Lichte materialen

5756



Marvik

Jack/Blouson

Bijzonderheden
• Moderne fit
• Warm door fleece aan binnenzijde
• Opstaande kraag met kinbescherming in fleece
• Schouders, armen en achterzijde deels in fleece
• Voorsluiting met verdekte rits
• Eén borstzak met rits

• Ruime zijzakken
• Lange ergonomisch gevormde mouwen met fleece 

en versteviging op de ellebogen
• “Arm-Lift systeem” voor optimale bewegingsvrijheid
• Windstoppers in de manchetten 
• Reflecterende elementen 

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m²
Basismateriaal Fleece: 100 % Polyester

Herenmodellen Lightbrown/Black 

Werkkleding met extreem veel bewegingsvrijheid en 
veel handige details.

In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 68

5958



• Moderne en ergonomische fit
• Opstaande kraag
• Kinbescherming met fleece
• Gewatteerd
• Voorsluiting met verdekte (2-way) rits
• Stretch inzet aan zijkanten voor optimaal  

draagcomfort
• Eén borstzak met rits
• Ruime zijzakken
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen

• Gewatteerd met thermische voering
• Opstaande kraag
• Afneembare capuchon
• Voorsluiting met verdekte rits en drukknopen
• Gelaste naden voor waterdichtheid
• Twee borstzakken
• Twee ruime zijzakken met rits
• Eén Napoleonzak
• Eén binnenzak
• Ergonomisch gevormde mouwen
• Ingezet okselstuk voor optimale  

bewegingsvrijheid
• Windstoppers in de manchetten
• Reflecterende elementen

• Moderne en ergonomische fit
• Voorsluiting met verdekte rits en metalen knoop
• Elastische tailleband aan achterzijde 
• Twee zijzakken met stretch inzet voor betere 

toegankelijkheid
• Twee achterzakken met klep
• Eén ruime dijbeenzak links
• Eén dubbele meterzak rechts met losse  

onderzijde
• D-ring en hamerlus voor bevestigen  

accessoires
• Reflecterende elementen 
• Optioneel: kniezakken in Cordura® 

Bijzonderheden BijzonderhedenBijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m²

Materiaal
100% Polyester, 220 g/m²

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m²

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m²

In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 69In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 68 In 8 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 69

Marvik

Bodywarmer
Marvik

Parka
Marvik

Broek

BlackLightbrown/Black 

Optioneel : 
kniezakken

Lightbrown/Black 

• Moderne en ergonomische fit
• Voorsluiting met verdekte rits en metalen knoop
• Elastische tailleband aan achterzijde 
• Twee zijzakken met stretch inzet voor betere 

toegankelijkheid
• Twee achterzakken met klep
• Eén ruime dijbeenzak links
• Eén dubbele meterzak rechts met losse  

onderzijde
• D-ring voor bevestigen accessoires
• Reflecterende elementen 

Bijzonderheden

Marvik

Bermuda

In 4 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 69

Charcoal/Black

6160



• Moderne en ergonomische fit
• Voorsluiting met verdekte rits en jeansknoop
• D-ring en hamerlus voor bevestigen  

accessoires
• Eén ruime dubbele dijbeenzak (schuin) met rits en 

GSM-zak
• Eén versterkte meterzak met losse onderzijde 
• Twee achterzakken

Bijzonderheden

Materiaal
78% Katoen | 22% Elastan, 300 g/m²

Marvik

Heren Jeans

In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 68

Black

• Moderne en ergonomische fit
• Opstaande kraag
• Kinbescherming met fleece
• Voorsluiting met verdekte rits
• Ergonomisch gevormde lange mouwen
• Arm-Lift systeem voor optimale bewegingsvrijheid
• Manchetten met windbescherming
• Ingezette okselstukken voor meer  

bewegingsvrijheid

• Eén borstzak 
• Twee ruime zijzakken met rits
• Drie binnenzakken
• Zoom aan onderzijde verstelbaar
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen 

Bijzonderheden

Materiaal
100% Polyester, 300 g/m²

In 1 kleur verkrijgbaar: Zie pagina 68

Marvik

Softshell

Denim blue 

• Moderne en ergonomische fit
• Opstaande kraag
• Voorsluiting met verdekte drukknopen
• Elastische tailleband aan achterzijde
• Lange mouwen met verstelbare manchetten 
• Eén borstzak met ritssluiting
• Twee zijzakken met afsluitbare doorsteek naar 

de privékleding
• Eén achterzak met klep
• Eén dubbele meterzak met losse onderzijde
• Ingezette okselstukken voor meer  

bewegingsvrijheid
• Kniezakken in Cordura® 
• Reflecterende elementen

Bijzonderheden

Materiaal
65% Polyester  |  35% Katoen, 250 g/m²

In 1 kleur verkrijgbaar: Zie pagina 68

Marvik

Overall

Charcoal/Black

6362



Stretchmateriaal en fleece zorgen voor 
een aangenaam draagcomfort en een 
casual look.

Marvik

Dames Jack/Dames Blouson 

In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 70

Bijzonderheden
• Moderne fit
• Warm door fleece aan binnenzijde
• Opstaande kraag met kinbescherming in fleece
• Schouders, armen en achterzijde deels in fleece
• Voorsluiting met verdekte rits
• Ruime zijzakken met rits

• Lange ergonomisch gevormde mouwen met fleece 
en versteviging op de ellenbogen

• Arm-Lift systeem voor optimale bewegingsvrijheid
• Windstoppers in de manchetten 
• Reflecterende elementen

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m² 
Basismateriaal Fleece: 100 % Polyester

Damesmodellen Lightbrown/Black 

6564



Optioneel :  
kniezakken

• Moderne en ergonomische fit
• Voorsluiting met verdekte rits en metalen knoop
• Elastische tailleband aan achterzijde (vanaf maat 

48) 
• Twee zijzakken met stretch inzet voor betere 

toegankelijkheid
• Twee achterzakken met klep
• Eén ruime dijbeenzak links
• Eén dubbele meterzak rechts met losse  

onderzijde
• D-ring en hamerlus voor bevestigen accessoires
• Reflecterende elementen 
• Optioneel: verkrijgbaar met Cordura® kniezakken

• Moderne en ergonomische fit
• Opstaande kraag
• Kinbescherming met fleece
• Gewatteerd
• Voorsluiting met verdekte (2-way) rits
• Stretch inzet aan zijkanten voor optimaal  

draagcomfort
• Eén borstzak met klittenbandsluiting
• Ruime zijzakken met rits
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen 

BijzonderhedenBijzonderheden

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m²

Materiaal
65 % Polyester  |  35 % Katoen, 250 g/m²

In 7 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 71In 8 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 70

Marvik

Dames Broek 
Marvik

Dames Bodywarmer 

Lightbrown/Black Lightbrown/Black 

• Moderne en ergonomische fit
• Opstaande kraag
• Kinbescherming met fleece
• Voorsluiting met verdekte rits
• Ergonomisch gevormde lange mouwen
• “Arm-Lift systeem” voor optimale  

bewegingsvrijheid
• Manchetten met windbescherming
• Ingezette okselstukken voor meer  

bewegingsvrijheid
• Twee ruime zijzakken met rits
• Twee binnenzakken
• Zoom aan onderzijde verstelbaar
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen

Bijzonderheden

Materiaal
100% Polyester, 300 g/m²

In 3 kleuren verkrijgbaar: Zie pagina 71

Marvik

Dames Softshell 

Royal Blue

6766



Charcoal

Black 

Charcoal/BlackBlack Sailor BlueCharcoal

Black 

Black 

Brown/Black
Brown/Black

Brown/Black

Charcoal/Black Charcoal/Black 

Charcoal/Black 

Lightbrown/Black 
Lightbrown/Black 

Lightbrown/Black 

Bottlegreen/Black Bottlegreen/Black Green/Black

Bottlegreen/Black 

Sailor Blue/Black Sailor Blue/Black 

Sailor Blue/Black 

Royal Blue/Black 

Royal Blue/Black 

Royal Blue/Black 

OverallParka

Black 

SoftshellHeren Jeans

Broek Bermuda

BodywarmerJack/Blouson

Marvik Herenmodellen

Black Charcoal/Black Sailor Blue/Black Royal Blue/Black 

Denim Sailor Blue

6968



Black 

Brown/Black

Charcoal/Black 

Lightbrown/Black 
 

Bottlegreen/Black Sailor Blue/Black Royal Blue/Black 

Black 

Brown/Black

Charcoal/Black 

Lightbrown/Black 

Bottlegreen/Black Green/Black Sailor Blue/Black 

Royal Blue/Black 

Brown/Black Lightbrown/Black 

Charcoal/Black Bottlegreen/Black Sailor Blue/Black Royal Blue/Black 

Dames bodywarmer Dames Softshell

Black 

Dames Jack/Dames Blouson Dames Broek 

 

Marvik Damesmodellen 

Black Charcoal Sailor Blue

7170



 

Jouw logo is jouw identiteit. Het is niet alleen het visitekaartje naar de buitenwereld, maar ook de vlag waar jouw 
medewerkers onder samenkomen. Een logo kan dan uiteraard ook niet ontbreken op de bedrijfskleding. Het 
zorgt voor uniformiteit, herkenbaarheid en kwaliteitsuitstraling van een sterk team. Uiteraard dient het logo dan 
wel van topkwaliteit te zijn. Onze logo’s behouden ook na intensief gebruik hun topkwaliteit waardoor ze niet 
alleen een directe, maar bovenal een blijvende boost aan jouw merk geven.

• Borduuremblemen
• Patchemblemen
• Functie-emblemen
• Rechtstreeks inborduren

Emblemenservice:
Voor bedrijfskleding 
met uitstraling

7372



Was dat 
dan alles? 
Neen hoor! Collega's wisselen van job, ze nemen 
vandaag deze taak op en morgen weer een andere, ze 
werken binnen maar ook buiten: CWS Workwear biedt je 
een ruime keuze aan werk- en veiligheidskleding. Maar 
ook T-shirts, polo’s, sweatshirts, hemden,… bieden wij 
aan in ons assortiment. 

Vraag je CWS-adviseur om onze andere catalogi 
en aanbiedingen. Alle catalogi kunnen worden 
gedownload via onze website www.cws.com

Lasbescherming

CWS Basics

Hitte, vloeibaar metaal en elektrische oplading:

Lassen is een proces met veel uiteenlopende risico's… Lassers worden blootgesteld 
aan vele gevaren, dus des te belangrijker is het dragen van de juiste beschermende 
kleding. In onze lasbeschermingsbrochure vind je een overzicht van alle vormen van 
gecertificeerde bescherming.

Uniformiteit tot bij de basics

Onze basics zijn perfect op alle collecties afgestemd en dus onbeperkt 
combineerbaar. De stoffen voelen aangenaam voor de huid en vormen daarom 
de ideale basis van jouw kledingpakket.

CWS – Lascollectie 1

IJzersterk in bescherming
CWS lascollectie

Knitwear  
collectie
Een kleurrijke kijk op werken

Veiligheidskleding

High Visibility collectie

Altijd en overal beschermd

Waar het er gevaarlijk aan toe gaat, is de juiste bescherming bijzonder belangrijk. 
Beschermende kleding die tegen een stootje kan, is te vinden in de PPE-
catalogus.

Bescherming tegen verminderde zichtbaarheid

Wanneer niemand anders het leuk vindt om erop uit te gaan in het donker, 
moeten je medewerkers speciaal worden beschermd.  Het gebruik van hightech 
fluorescerende stoffen zorgt voor optimale zichtbaarheid overdag, en dankzij 
de reflecterende banden zijn uw medewerkers duidelijk zichtbaar in het donker. 
Verschillende modellen en kleuren beschikbaar in onze brochure.

Multiprotect
Veelzijdige bescherming

High Visibility
Zichtbaar beter beschermd

7574



Voor meer informatie over CWS 
TEL BE 0800 97 180 - NL 0800 1899 
 
Volg ons op 
Linkedin en Facebook : CWS Belux - CWS Nederland 
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