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 Ontwikkeld voor uw job. 

Alleen het beste is goed genoeg voor u en uw 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 weefselstructuur 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 dienstverleningsector. Fraaie kleuren-

combinaties en de nauwsluitende, moderne pasvorm passen in elk 

hedendaags bedrijf. 



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

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

Bermuda

• Moderne fit

• Voorsluiting met verdekte rits en verdekte kunststof  knoop

• Twee steekzakken

• Meterzak rechts verstevigd met Cordura®

• Dijbeenzak links met klep en drukknopen

• Twee achterzakken

Werk en imago zijn één.
De moderne kleurencombinaties zijn makkelijk in ieder bedrijfsimago te 
integreren en de moderne pasvorm staat borg voor een professionele aanblik in 
elke situatie, zowel op weg naar het werk en terwijl u aan de slag bent.

Werken is 
bewegen.
Onbeperkte bewegingsvrijheid is een noodzakelijke voorwaarde om 
optimaal te kunnen presteren. Daarom is voor onze Compact Line bijzondere 
aandacht gegaan naar ergonomie voor benen en armen. Zo behoudt u in elke 
werkhouding (bv. geknield of liggend) maximale bewegingsmogelijkheden. 

Functionaliteit  
werkt beter.

Met haar doordachte combinatie van functioneel comfort, vernuftige details in 
de uitrusting en exclusieve materialen staat de Compact Line voor een ideaal 
nieuw werkgevoel:

• In de slimme beenzakken met Cordura®-versterking kunt u werktuigen handig 
opbergen.

• Het verlengde ruggedeelte zorgt ervoor dat uw onderrug beter tegen koude 
lucht beschermd blijft.

• Speciale versterking maakt geknield werken minder zwaar en beperkt de 
slijtage.

Stof :  polyester-katoen (P/K 65/35 – 245 g/m²) 
            katoen-polyester (K/P 65/35 – 300 g/m²)  
 enkel vest/jack, broek en bretelbroek

De Compact Line collectie is verkrijgbaar in verschillende kleuren: 

 Royal Blue
Sailor Blue

Red
Charcoal

Charcoal
(enkel bermuda)

Royal Blue
(enkel bermuda)

Charcoal
Convoy         

Compact Line
Kenmerken



Compact Line
Kenmerken 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 knieversteviging 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

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 
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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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