
Marvik collectie
Design, draagcomfort, functionaliteit.

Joint Venture Partner of Initial



De modellen in de Marvik collectie 

bieden hoog draagcomfort, optimale 

bewegingsvrijheid en zijn voorzien van 

slimme details.

Voordelen van de Marvik collectie:

• Modellen voor dames en heren

• Moderne uitstraling: sportieve ontwerpen met een slank silhouet, 
verrassende details en een hoogstaande kleurvastheid.

• Extra zichtbaarheid: dankzij de reflecterende elementen.

• Comfortabele pasvorm: ergonomisch gevormde mouwen, ‘modern fit’ 
broeken met innovatieve elastische tailleband. 

• Arm-Lift systeem voor optimale bewegingsvrijheid  

• Draagcomfort: ritssluitingen met fleece kinbescherming en een 
opstaande kraag voor extra bescherming.

• Functionaliteit: diverse handige zakken voor het opbergen van 
gereedschappen en accessoires.

 

 

Door goed te luisteren naar de dragers 
hebben we de manier waarop we 
bedrijfskleding ontwikkelen, selecteren 
en beheren aangepast. Het is ons 
doel om een nieuwe norm te stellen 
in de sector, zowel voor kwaliteit, 
functionaliteit, design als comfort. We 
optimaliseren onze bedrijfskleding 
ook voortdurend om tot de meest 
functionele en modieuze bedrijfskleding 
te komen.

De Marvik collectie illustreert onze inzet 
om bedrijfskleding te leveren die de 
dragers elke dag zullen waarderen. De 
collectie is het resultaat van een strenge 
selectie van de meest performante 
modellen.

Omdat Initial/CWS een totaalservice 
biedt - inclusief professionele reiniging, 
herstelling en afwerking - moeten onze 
materialen en producten voldoen aan 
strenge criteria, vereist voor industrieel 
wassen. Daarom werken we alleen met 
topmaterialen en toppartners. 

 
Innovatie door ervaring. 

Met meer dan 90 jaar ervaring in de ontwikkeling en het beheer van bedrijfskleding 
volgens de hoogste normen begrijpt Initial/CWS het belang van functionaliteit en 
design. Elke dag dragen werknemers in alle sectoren Initial/CWS bedrijfskleding 
tijdens hun werk; wetende dat ze voor elke taak beschikken over de juiste kleding, 
aangepast aan hun behoeften.

Onze nieuwe generatie high performance bedrijfskleding maakt uw medewerkers 
nog beter in wat ze doen. Met een nieuw sportief design dat zorgt voor extreem 
veel bewegingsvrijheid. Met verrassende functies, slimme details en praktische 
zakken, ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit verschillende 
sectoren.

Onze premium Collectie Marvik - voor dames en heren - combineert design, 
draagcomfort en functionaliteit. De ergonomische pasvorm zorgt voor een moderne 
look en garandeert uw medewerkers zowel comfort als uitstraling. De stoffen zijn 
licht en toch stevig, aangenaam om te dragen en heel gemakkelijk te reinigen.

 
Streng geselecteerd 
en getest op 
prestaties. 



Broek heren 

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

- 2  steekzakken met stretchinzetstuk voor betere toegang.

- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoop.

- 1 ruime dijbeenzak met geïntegreerde smartphonezak.

-  loshangende dubbele meterzak.

• D-ring voor het bevestigen van accessoires.

• Hamerlus.

• Elastische tailleband aan achterkant voor een perfecte pasvorm.

• Ergonomische snit met slank silhouet.

• Reflecterende elementen op broekspijpen voor extra 
zichtbaarheid.

• Broek eveneens verkrijgbaar met kniezakken.

Stof:
65% polyester, 35% katoen, 250g/m²

Marvik – herenmodellen
Kenmerken

Marvik – herenmodellen
Kenmerken

Jeans

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

- 2 achterzakken.

- 2 steekzakken vooraan.

- 1 ruime dijbeenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting  
en smartphonezak.

- versterkte loshangende dubbele meterzak.

• D-ring voor het bevestigen van accessoires.

• Hamerlus.

• Tailleband met riemlussen. 

• Ergonomische snit met slank silhouet.

Stof:
78% katoen, 22% elastische vezel , 350 g/m²

Bermuda 

• Elastische tailleband aan achterkant voor een perfecte 
pasvorm.

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

- 2 steekzakken vooraan.

- 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoop.

- 1 ruime dijbeenzak met geïntegreerde smartphonezak.

- loshangende dubbele meterzak.

• D-ring voor het bevestigen van accessoires.

• Hamerlus.

Stof:

65 % Polyester, 35 % katoen, ca. 250 g/m2 

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – Antraciet/zwart – Zwart – Lichtbruin/zwart – Bruin/zwart – Olijfgroen/zwart

Beschikbare kleur:

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – 
Antraciet/zwart – Zwart

Dark blue washed

Kniezakken



Bodywarmer

• Gewatteerde thermische voering.

• Opstaande kraag. 

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden.

- borstzak met ritssluiting.

- 2 ruime zijzakken.

• Verborgen 2-way ritssluiting aan de voorkant.

• Verlengd rugpand.

• Stretch aan de zijkanten voor meer bewegingsvrijheid.

• Comfortabele snit met slank silhouet.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid.  

Stof:
65% polyester, 35% katoen, 250 g/m²
Voering en wattering: 100% polyester

Softshell

• Opstaande kraag. 

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

- 1 borstzak met ritssluiting.

- 2 zijzakken met ritssluiting.

- 3 binnenzakken.

• Ritssluiting aan de voorkant met fleece kinbescherming.

• Arm-lift systeem voor meer bewegingsvrijheid.

• Verlengd rugpand.

• Manchetten met windbeschermer.

• Verstelbare zoom d.m.v. elastiek.

• Comfortabele snit met ergonomisch gevormde mouwen.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. 

Stof:
100% polyester, 300 g/m²
Membraan: 100% polyurethaan

Parka

• Opstaande kraag. 

• Verstelbare afneembare capuchon. 

• Waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele 
drukknopenlijst.

• Gelaste naden.

• Diverse functionele zakken.

- 2 borstzakken.

- 1 binnenzak. 

- 2 ruime zijzakken met waterdichte ritssluiting. 

- 1 Napoleonzak.

• Ergonomisch gevormde mouwen. 

• Manchetten met windbescherming. 

• Ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. 

Stof:
100% polyester, 300 g/m²
Membraan: 100% polyurethaan

Jack/fleece

• Opstaande kraag. 

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

- 1 borstzak met ritssluiting.

- 2 zijzakken met ritssluiting.

• Ritssluiting aan de voorkant met fleece kinbescherming.

• Manchetten met windbeschermer.

• Comfortabele snit met ergonomisch gevormde mouwen.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. 

Stof:
65% polyester, 35% katoen, 250g/m²
Membraan : 100% polyester

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – Antraciet/zwart – 
Zwart – Lichtbruin/zwart – Bruin/zwart – Olijfgroen/zwart

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – Antraciet/zwart – Zwart 
– Lichtbruin/zwart – Bruin/zwart – Olijfgroen/zwart –  
Groen/zwart Zwart Nachtblauw Antraciet

Beschikbare kleuren:

Zwart Nachtblauw Antraciet

Beschikbare kleuren:

Marvik – herenmodellen
Kenmerken

Marvik – herenmodellen
Kenmerken



Marvik – damesmodellen
Kenmerken

Broek dames

• Diverse functionele zakken met uitgebreide opbergmogelijkheden.

-  2 steekzakken met stretchinzetstuk voor betere toegang.

-  2 achterzakken met klep en verborgen drukknoop.

-  1 ruime dijbeenzak met geïntegreerde smartphonezak.

-  loshangende dubbele meterzak.

• D-ring voor het bevestigen van accessoires.

• Ergonomische snit met slank silhouet.

• Reflecterende elementen op broekspijpen voor extra  zichtbaarheid.

• Broek eveneens verkrijgbaar met kniezakken. 
  

Stof:
65% polyester, 35% katoen, 250 g/m²

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – Antraciet/zwart – Zwart – Lichtbruin/zwart – Bruin/zwart – Olijfgroen/zwart

Damespasvorm

Fleece voor hoog 
draagcomfort en 

bewegingsvri jheid

Windbescherming 
aan de manchetten

Sli jtvaste duurzame 
stoffen

Ergonomisch 
gevormde mouwen

Marvik – damesmodellen
Kenmerken

Reflecterende elementen

Arm-Lift systeem 
voor maximale 

bewegingsvri jheid

Bodywarmer

• Gewatteerde thermische voering.

• Opstaande kraag. 

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

-  borstzak afsluitbaar met klittenband.

-  2 ruime zijzakken met ritssluiting

• 2-way ritssluiting aan de voorkant.

• Verlengd rugpand.

• Stretch aan de zijkanten voor meer bewegingsvrijheid.

• Comfortabele snit met slank silhouet.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. 

Stof:
65% polyester, 35% katoen, 250 g/m²
Voering en wattering: 100% polyester

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – Antraciet/zwart – Zwart –Lichtbruin/zwart – Bruin/zwart – Olijfgroen/zwart - Groen/zwart

Kniezakken



Evaluatie

Service
op maat

Deskundig en 
milieuvriendelijk 

onderhoud

Gecertificeerde
productenBewaakte

kwaliteit

Steeds
volgens
afspraak

Servicebelofte

Conform
wettelijke

bepalingen

Continuïteit

 

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.

Marvik – damesmodellen
Kenmerken

Softshell

• Opstaande kraag. 

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

-  2 zijzakken met ritssluiting.

- 2 binnenzakken.

• Ritssluiting aan de voorkant met fleece kinbescherming.

• Arm-lift systeem voor meer bewegingsvrijheid.

• Verlengd rugpand.

• Manchetten met windbeschermer.

• Verstelbare zoom d.m.v. elastiek.

• Comfortabele snit met ergonomisch gevormde  
mouwen.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. 

Stof:
100% polyester, 300 g/m²
Membraan : 100% polyurethaan

Fleece/jack

• Diverse functionele zakken met uitgebreide 
opbergmogelijkheden voor gereedschappen.

 - 2 zijzakken met ritssluiting.

• Ritssluiting aan de voorkant met fleece kinbescherming.

• Manchetten met windbeschermer.

• Comfortabele snit met ergonomisch gevormde mouwen.

• Reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid. 

Stof:

65% polyester, 35% katoen, 250g/m²
Membraan : 100% polyester

Beschikbare kleuren:

Koningsblauw/zwart – Nachtblauw/zwart – Antraciet/zwart – 
Zwart – Lichtbruin/zwart – Bruin/zwart – Olijfgroen/zwart

Beschikbare kleuren:

Blauw – Nachtblauw – Antraciet



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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Joint Venture Partner of Initial


