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Natuurlijk Draagcomfort 

Bij Initial/CWS gaan Fairtrade, draagcomfort en functionaliteit hand in hand.  De 
Cotton Line geeft u de flexibiliteit om de uitstraling van uw team zelf te bepalen:

Alle kledingstukken zijn verkrijgbaar in 65% zuiver Fairtrade-katoen.

Een duurzame keuze voor optimaal draagcomfort.

De Cotton Line is qua stijl en kleuren uitstekend te combineren met de Base Line, 
Compact LIne, Profi Line en Profi Line Plus.  

De eigentijdse ontwerpen zijn getest op functionaliteit en gemak voor de drager.

Met de Fairtrade-code op het waslabel in het kledingstuk, kunt u de oorsprong 
nagaan van het katoen waarvan uw werkkleding is gemaakt. 



Duurzaam van  
meet af aan

Cotton Line gemaakt van Fairtrade-katoen.

Bij Initial/CWS nemen we ondernemersverantwoordelijkheid  
voor maatschappij en milieu buitengewoon ernstig. 
Ons motto is “Serving you, serving nature” en we zijn 
permanent op zoek naar nieuwe manieren om dat 
dagelijks in de praktijk te brengen.

Eerlijke handel gaat voor ons heel ver

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 is de 
Cotton Line de eerste collectie waarvoor 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. 



De Cotton Line is verkrijgbaar in verschillende kleuren. 

Bij elkaar passende kleuren,  een bijzonderheid ! De collecties Base Line, Compact 
Line, Cotton Line, Profi Line kunnen allemaal perfect gecombineerd worden.

De collectie in één oogopslag.

Stof: katoen-polyester K/P 65/35 – 300 g/m²
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Vest/Jack

• Tweekleurige vest/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 

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

Cotton Line
Kenmerken



Cotton Line
Kenmerken

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 om te sluiten

• 1 opgezette pennenzak op linkermouw, 

• 2 steekzakken 

• 2 achterzakken 

• Verstevigde meterzak met losse 
onderzijde 

• Dijbeenzak links met klep en 
drukknoop 

• Licht gekleurde biezen 

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

• Ergonomisch gevormde mouwen 

• 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 

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 
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Duurzaamheid

 

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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