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Knitwear collectie 
Kenmerken

T-shirt EASELINE

• Uniseks met korte mouwen

• Ronde hals

• Verstevigd schouderstuk.

Stof: 100% katoen – 180 g/m²

Beschikbare kleuren: 

Sweater EASELINE

• Sweater unisex met lange mouwen

• Moderne fitting

• Ronde hals

• Verstevigd schouderstuk

• Tricotboord aan hals, mouwen en taille

Stof: 55% katoen - 45% polyester – 320 g/m² 
(uitz wit 360 g/m²)

Beschikbare kleuren: 

Verstevigd schouderstuk

 

Werkkleding die kleur geeft aan je professionele uitstraling, dat is het uitgangspunt 
van onze tricot collectie, die bovendien perfect kan gedragen worden met onze 
andere bedrijfskleding collecties.

Deze collectie verrast u met draagcomfort, bewegingsvrijheid en een modieuze snit.  
Bovendien behouden zij ook na veelvuldig wassen hun soepele pasvorm en vrolijke 
kleuren.

Kortom de perfecte keuze voor imagobewuste professionals in tal van sectoren.
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Hemd EASELINE 

• Hemd KM/LM uniseks met 1 borstzak rechts met klep.

• Drukknoopsluiting vooraan.

• Opgestikt GSM-zakje.

• 2 balpenzakjes.

• 1 borstzak links met klep en drukknoopsluiting  
en extra ruimte voor balpen.

• Sluiting manchet met klassieke, licht parelmoeren  
drukknopen.

• Verstevigd schouderstuk.

• Comfortplooien in de rug.

Stof: 65% polyester – 35% katoen – 170 g/m²

Beschikbare kleuren:

Hemd KM/LM:
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Kenmerken
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T-shirt PROWEAR

T-shirt korte mouw
• Uniseks met korte mouw.
• Ronde hals.
• Halve maan in de nek.
• Verstevigde schouders.

Stof: 60% Katoen - 40% Polyester - 220 gr/m2

Beschikbare kleuren: 

T-shirt lange mouw 
• Uniseks met lange mouw.
• Lange mouwen met manchet.
• Ronde hals.
• Halve maan in de nek.
• Verstevigde schouders.

Stof: 60% Katoen - 40% Polyester - 220 gr/m2

Beschikbare kleuren: 

Polo PROWEAR

Polo korte mouw
• Polo heren/dames met korte mouw. 
• Sluiting met verdekte RVS knopen. (herenmodel)
• Sluiting met kunststof knopen (damesmodel)
• Halve maan in de nek.
• Verstevigde schouders.

Damesmodel niet HACCP geschikt (opgenaaide knoopjes)

Stof: 50% Katoen - 50% Polyester - 220 gr/m2

Beschikbare kleuren heren/dames: 

Polo lange mouw
• Uniseks met lange mouw.
• Lange mouwen met manchet.
• Sluiting met verdekte RVS knopen.
• Halve maan in de nek.
• Verstevigde schouders.

Stof: 50% Katoen - 50% Polyester - 220 gr/m2

Beschikbare kleuren:

Drukknoopsluiting  
manchet

BalpenzakjeGSM-zakje 
en balpenzakjes
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Polo Fil’in

• Een- of tweekleurige uniseks polo 

• Korte of lange mouwen.

• Rechte snit met zijsplitjes.

• Lange mouwen voorzien van tricot manchetten.

• Kraag in ribstof met 2 verborgen drukknopen.

• Boord in contrastkleur met drukknoopsluiting.  
(voor tweekleurige modellen)

• Kruisvormig stiksel onderaan de kraag.

Stof: 55% katoen (binnenkant) - 45% polyester (buitenkant) - 
185 g/m²

Beschikbare kleuren: 

Polo KM/LM:

Damespolo

• Tweekleurige damespolo met driekwartsmouwen met splitjes 

• getailleerde snit met zijsplitjes

• kraag in ribstof

• boord in contrastkleur

• kruisvormig stiksel onderaan de kraag (in contrastkleur).

Stof: 55% katoen (binnenkant) - 45% polyester (buitenkant) - 
185 g/m²

Beschikbare kleuren: 
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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.Draagcomfort hand in hand met MVO. 

Dankzij het material ontwikkeld op basis van gerecycleerde flesjes versterken de polo’s het duurzame  
imago van uw bedrijf in elke sector.  Met hun katoenen binnenkant voelen ze bovendien aangenaam aan.

Fil’in polo’s zijn stevig en goed te onderhouden in de industriële was.   
Zo gaan ze langer mee, want ook dat is duurzaamheid.
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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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