
Collectie Profi Line en Profi Line Plus
Functionele werkkleding mag er best leuk uitzien.

Joint Venture Partner of Initial



Duurzaam van  
meet af aan

Profi Line is 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. Voor de Profi Line collectie is er uitsluitend gebruik 
gemaakt 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. 

Een kledinglijn waarin design en functionaliteit elkaar 
versterken. De Profi Line combineert alle aspecten die u 
belangrijk vindt: 

• Draagcomfort, perfecte bewegingsvrijheid en uitstraling  
vormden de uitgangspunten voor het stijlvolle, strakke 
ontwerp en de trendy snit.

• Functionele (harmonica)zakken om benodigde spullen altijd 
binnen handbereik te hebben.

• Met de keuze voor deze collectie steunt u ons engagement 
voor milieu en maatschappij: de kleding is gemaakt van 65% 
polyester en 35% katoen met Fairtrade-certificaat. 

De collectie is verkrijgbaar in fraaie kleurcombinaties. Ook in 
werkkleding ziet uw team er goed uit!

Ook voor het werken buiten zijn er de nodige modellen 
beschikbaar (Profi Line Plus).



Vest/Jack

• Opstaande kraag kan ook neergeklapt worden 

• Voorsluiting met verborgen rits 

• 2 opgezette borstzakken met klep en drukknopen 

• 2 binnenzakken, links met drukknopen, rechts met rits 

• 2 steekzakken 

• 1 opgezette pennenzak op de linkermouw 

• Ergonomisch gevormde mouwen  
met verstelbare drukknopen

• Reflecterende biezen op voor-en achterpand 

Broek

• Moderne pasvorm

• Hoog draagcomfort

• Voorsluiting met verborgen rits

• Twee achterzakken met klep en drukknoop

• Meterzak rechts verstevigd  met CORDURA®  met losse onderzijde

• Dijbeenzak links met klep en drukknoop

• Ergonomisch gevormde CORDURA®-zakken voor kniebeschermers

• Reflecterende biezen  op voor- en achterpand 

Bretelbroek/Tuinoverall 

• Moderne pasvorm

• Hoog draagcomfort

• 1 borstzak met klep en drukknopen

• Elastische bretellen/schouderbanden en inzetstukken

• Tricot inzetstukken op de heupen

• Twee achterzakken met klep en drukknoop

• Meterzak rechts verstevigd met CORDURA® 

• Dijbeenzak links met klep en drukknoop 

• Ergonomisch gevormde CORDURA®-zakken voor kniebeschermers 

• Reflecterende biezen op voor-en achterpand 

Fleece 

• Hoge kraag kan opstaand gesloten worden met een rits 

• Binnenzak links en rechts met ritssluiting 

• 2 steekzakken met velcro 

• Verstelbare mouwen met velcro 

• Verstelbaar aan de onderzijde met elastisch trekkoord en klem

• Verlengd ruggedeelte 

De Profi Line is verkrijgbaar in verschillende kleuren. 

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

De collectie in één oogopslag.

Stof :  polyester-katoen (P/K 65/35 – 250 g/m²)
           100% polyester (Fleece)

Charcoal Red
Charcoal

Charcoal
Red

Charcoal
Convoy

Profi Line
Kenmerken

Profi Line
Kenmerken

Bermuda 

• Twee achterzakken met klep en drukknoop

• Meterzak rechts verstevigd met CORDURA® met losse onderzijde

• Dijbeenzak links met klep en drukknoop

• 2 schuine steekzakken, rechts met ingebouwde veiligheidszak

• 7 riemlussen

• 2 achterzakken met klep

• Reflecterende biezen aan de zijkant 

Enkel beschikbaar in Brown/Light Brown - Charcoal - Sailor Blue 

Enkel beschikbaar in Charcoal/Black

Sailor Blue Brown
Light Brown

Charcoal
Black 

(voor fleece)

White
Grey 

(285 g/m²)

Royal Blue
Sailor Blue



Profi Line Plus
Kenmerken
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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.

Softshell

• Hoge kraag kan ook neergeklapt worden 

• Kraagvoering van fleece

• Verborgen ritssluiting vooraan 

• Reflecterende vlakken voor- en achteraan op de schouders 

• Afsluitbare binnenzakken links en rechts 

• 2 steekzakken opzij 

• Verstelbare manchetten met velcro 

• Verstelbare zoom aan de binnenkant kan aan  
de zijkanten aangetrokken worden met elastisch  
trekkoord en klem 

• Verlengd ruggedeelte

Parka

• Warme, gevoerde parka

• Hoge kraag kan ook neergeklapt worden

• Warme kraagvoering van fleece

• Verborgen ritssluiting vooraan

• Reflecterende vlakken voor- en achteraan op schouders en mouwen

• Afsluitbare borstzak

• Binnenzak voor smartphone, links

• 2 zijzakken met fleece voering

• Elastische tailleband met  
geïntegreerd windscherm

• Winddicht aansluitende  
elastische manchet

Bodywarmer

• Warm, gevoerd wintergilet

• Hoge kraag kan ook neergeklapt worden

• Warme kraagvoering van fleece

• Verborgen ritssluiting vooraan

• Reflecterende vlakken voor- en achteraan op de schouders

• Afsluitbare borstzak

• Binnenzak voor smartphone, links

• 2 zijzakken met fleece voering

• Elastische tailleband met geïntegreerd windscherm

De Profi Line Plus is in verschillende 
kleuren beschikbaar
Stof : Softshell : 100% polyester - 330 g/m²
Bodywarmer, parka :   Buitenmateriaal 100% polyamide - 180 g/m²
 Binnenvoering 100% polyester Black Black

Red
Black
Green

Black
Royal Blue



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


