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Morgen begint 
vandaag 
Wat beweegt ons?

Ons glashelder doel: met onze dienstverlening en 
producten bijdragen tot een gezonde en veilige dag 
van morgen.  Hoe doen we dat? Door nieuwe normen 
te stellen en de huidige onder de loep te nemen. En 
door goede dingen steeds verder te verbeteren.

Zo zorgen wij vandaag al met innovatieve, duurzame 
en digitale huuroplossingen voor een echte 
meerwaarde: betere gezondheid, betere veiligheid  
en betere bescherming.
Voor jou. Voor jouw medewerkers.   
Voor jouw klanten. Elke dag.
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Duurzaam proces

 c w s . c o m

1  
We halen de kleding met regelmaat op 
en behandelen ze in onze wasserijen. 
 

2 
Voor de reiniging sorteren we de 
kledingstukken aan de hand van de 
stofkwaliteit en bevuilingsgraad. 
 

3 
Onze was- en droogprocessen zijn 
bijzonder spaarzaam met natuurlijke 
hulpbronnen en energie, bijvoorbeeld 
door hergebruik van het waswater. 
Bovendien gebruiken we geen  
wasmiddelen die schadelijk zijn  
voor het milieu. 
 

4 
Wij houden de staat van uw  
kledingstukken goed in de gaten  
en voeren in alle stadia van de  
huurcyclus regelmatig  
kwaliteitscontroles uit.  
 

5 
Indien nodig worden kledingstukken 
vakkundig in de wasserij hersteld of 
desnoods vervangen. 
 

6 
We brengen de kleding op het  
afgesproken tijdstip terug: schoon 
gewassen, gedroogd en uiteraard in 
de beste kwalitatieve staat. 

Wanneer je voor onze dienstverlening 
kiest, lever je ook een belangrijke bijdrage 
aan duurzaamheid. Onze focus ligt op het 
zuinig omgaan met de natuurlijke 
hulpbronnen. Lang voordat de term 
“circulaire economie” zelfs maar werd 
bedacht, boden wij al milieuvriendelijke 
oplossingen voor hergebruik van 
materialen en werd duurzaamheid een 
belangrijk gegeven in onze dagelijkse 
werkzaamheden.

Wij verhuren kledingstukken en herwerken die 
opnieuw zodat ze weer gebruikt kunnen 
worden. Deze zorgvuldige omgang met  
natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen is 
een van onze stelregels. Het doel daarvan is 
onze ecologische voetafdruk te  
minimaliseren.

Onder duurzaamheid verstaan wij bovendien 
het opnemen van maatschappelijke  
verantwoordelijkheid: in de gehele  
toeleveringsketen streven wij naar sociaal 
verantwoorde werkomstandigheden.

Wij zijn erg trots dat we al vaak de juiste  
belangrijke stappen hebben gezet, maar we 
weten ook dat duurzaamheid een taak is die 
nooit af is en die steeds nieuwe uitdagingen 
stelt. Wij gaan die uitdagingen graag aan.

Vandaag. Morgen. En in de toekomst... 

Wij hebben werkelijk aan alles gedacht om 
jou te ontzorgen: aan functionaliteit, comfort 
en kwaliteit, tot in het kleinste detail. Onze 
Business Fashion collectie is ontworpen voor 
iedereen die hoge kwaliteitseisen stelt en die 
een professionele uitstraling hoog in het 
vaandel draagt. Opdat jouw bedrijf zich kan 
concentreren op de kernactiviteiten, hebben 
we een zorgeloos allround pakket uitgewerkt.

Vanaf het eerste contact geven wij  
individueel advies en bieden wij een 
oplossing die precies past bij jouw  
behoeften. Wij leveren stipt en  
met regelmaat.  
 

Je kleding komt altijd goed onderhouden 
terug. De barcodelabels met persoonsge-
bonden gegevens zorgen ervoor dat de  
kledingstukken na het wassen weer bij de 
juiste drager terechtkomen. Verwisseling is 
dan ook uitgesloten.

Wij zorgen ervoor dat je medewerkers altijd 
precies die professionele kleding krijgen die 
je imago ondersteunen. Ons full-servicecon-
cept garandeert dat er zuinig omgesprongen 
wordt met de natuurlijke hulpbronnen en dat 
er duurzaam wordt gehandeld.

4. Controle
5. Reparatie of  
 omruiling

Onze 
servicebelofte

6. Leveren

1. Ophalen
2. Sorteren

3. Wassen en   
 drogen

Excellente service en een 
perfect imago: bij ons zijn 
beide mogelijk 
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Business Fashion: 
modulair systeem

Business Fashion
Wie zich goed gekleed voelt, gedraagt zich  
zelfzeker en met zelfvertrouwen. De juiste kleding 
heeft op medewerkers en klanten hetzelfde effect: 
wie professioneel gekleed is, wordt als  
professioneel beschouwd.

De CWS Business Fashion is afgestemd op de 
behoeften van bedrijven in de dienstensector, waar 
medewerkers voortdurend in contact staan met 
klanten. Hun competente gedrag moet benadrukt 
worden door hun kleding.

Daarom bieden we een collectie aan waaruit je 
snel en eenvoudig de perfecte outfit voor je  
medewerkers kan samenstellen. De discrete 
klasse van de CWS Business Fashion wordt  
gekenmerkt door trendy kleuren en een tijdloze 
uitvoering. 

Stoffen: 
Voor onze Business Fashion collectie  
selecteerden we een speciale stof die  
samengesteld is uit scheerwol, polyester en  
lycra.

• Scheerwol voor een aangenaam draagcomfort, 
dankzij de temperatuurregulerende  
eigenschappen van de natuurvezels.

• Polyester voor kleurbehoud, gladheid en  
levensduur van de stof.

• Lycra voor een hoog draagcomfort, die  
samengaat met een grote elasticiteit.

• High Twist garens voor een uitstekend  
kreukherstel en minder pluizen.

• Functionele stoffensamenstelling voor een  
vuil- en waterafstotend effect.

• In drie tijdloze kleuren, voor de perfecte  
zakelijke look.

De collectie bedrijfsmode van CWS is verkrijgbaar 
in een geavanceerd modulair systeem, dat twee 
verschillende pasvormen combineert. De  
pasvormen Slim Fit en Regular Fit zijn dankzij  
de uniforme kleuren eenvoudig te combineren.

Bij het kiezen van de juiste pasvorm is het aan te 
raden om de specifieke kenmerken van de  
desbetreffende lichaamsbouw te ondersteunen en 
positief te benadrukken. Daarbij moet rekening 
gehouden worden met het volstrekt persoonlijk 
comfort van de medewerker.

Modellen Slim Fit volgen met hun nauw  
aansluitende pasvorm de lichaamsvorm van de 
drager. Modellen Regular Fit worden gekenmerkt 
door een meer vloeiende pasvorm, die los om het 
lichaam speelt.

Als extra kenmerk worden de blazers Slim Fit  
voorzien van een stretch-inzetstuk in de  
binnenvoering ter hoogte van de armsgaten. Zo 
wordt, ondanks de aansluitende pasvorm, de 
nodige bewegingsvrijheid gegarandeerd. De  
bedrijfsmode wordt compleet gemaakt met 
hemden in verschillende kleuren en stoffen.

De eerste indruk begint met de kleding

Eenvoudig geniaal

ELASTISCH

Hoog percentage 
scheerwol

Aangename 
elasticiteit

Vuil-en waterafstotend, 
temperatuurregulerend

Pasvorm Slim Fit
nauw aansluitend

Pasvorm Regular Fit
losser om het lichaam
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Business Fashion
Dames: Slim Fit 

Business Fashion
Heren: Slim Fit

Blazer  
Slim Fit 
Pagina  12

Dameshemd 
Slim Fit 
Pagina  28

Rok Slim Fit  
Pagina  23

Blazer  
Slim Fit 
Pagina  13

Herenhemd 
Slim Fit 
Pagina  30

Herenbroek Slim Fit   
Pagina  24
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Overzicht blazers
Modellen Slim Fit

D
am

es

Blazer Slim Fit 2 knopen

H
er

en

Blazer Slim Fit  
2 knopen

Modellen Regular Fit

D
am

es

Blazer Regular Fit  
3 knopen

Blazer Regular Fit  
2 knopen, 3 zakken

H
er

en

Blazer Regular Fit  
3 knopen

Blazer Regular Fit  
2 knopen, 3 zakken
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Overzicht blazers 
Dames

Overzicht blazers 
Heren

Blazer Slim Fit 2 knopen
• Lange revers
• Voorzijde met 2 knopen
• Mouwen met 4 knopen
• 1 borstzak
• 2 zakken met klep
• 1 portemonneezakje aan de rechterkant
• 1 binnenzak
• Contrasterende bies binnenin
• Gevoerd
• Split achteraan

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Slim Fit 2 knopen
• Lange revers
• Voorzijde met 2 knopen
• Mouwen met split en 4 knopen
• 1 borstzak
• 2 zakken met klep
• 1 portemonneezakje aan de rechterkant
• 4 binnenzakken
• Contrasterende bies binnenin
• Gevoerd
• 2 splitten achteraan

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit 3 knopen
• Korte revers
• Voorzijde met 3 knopen
• Mouwen met split en 3 knopen
• 1 schuin ingezette borstzak
• 2 schuine zakken met klep
• 1 binnenzak
• Gevoerd
• Split achteraan

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit 3 knopen
• Korte revers
• Voorzijde met 3 knopen
• Mouwen met split en 4 knopen
• 1 schuin ingezette borstzak
• 2 schuine zakken met klep
• 4 binnenzakken
• Gevoerd
• 2 splitten achteraan

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit 2 knopen, 3 zakken
• Korte revers
• Voorzijde met 2 knopen
• Mouwen met split en 3 knopen
• 1 schuin ingezette borstzak
• 2 schuine zakken met klep
• 1 binnenzak
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Blazer Regular Fit 2 knopen, 3 zakken
• Korte revers
• Voorzijde met 2 knopen
• Mouwen met split en 4 knopen
• 1 schuin ingezette borstzak
• 2 schuine zakken met klep
• 4 binnenzakken
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 
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Overzicht Gilets
Modellen Slim Fit

D
am

es

Damesgilet Slim Fit  
V-hals

Damesgilet Slim Fit  
reverskraag

H
er

en

Herengilet Slim Fit  
V-hals

Herengilet Slim Fit  
reverskraag

Modellen Regular Fit

D
am

es

Damesgilet Regular Fit 
Krijtstreep

Damesgilet Regular Fit 
V-Hals

H
er

en

Herengilet Regular Fit 
Krijtstreep

Herengilet Regular Fit 
V-Hals
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Overzicht Gilets
Dames

Damesgilet Slim Fit V-hals
• Voorzijde met 4 knopen 
• Rechte zoom
• 2 zakken met klep 
• 1 paspelzak 
• 1 borstzak 
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra

Damesgilet Regular Fit Krijtstreep
• Diepe V-hals 
• Voorzijde met 4 knopen 
• Puntige zoom
• 2 paspelzakken 
• 1 borstzak 
• Achteraan verstelbaar
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Damesgilet Slim Fit reverskraag
• Reverskraag
• Voorzijde met 4 knopen
• Puntige zoom
• 2 zakken met klep
• 1 paspelzak
• 1 borstzak
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Damesgilet Regular Fit V-Hals
• V-hals
• Voorzijde met 4 knopen 
• Rechte zoom
• 3 paspelzakken 
• Achteraan verstelbaar
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 
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Overzicht Gilets
Heren

Herengilet Slim Fit V-hals
• Diepe V-hals 
• Voorzijde met 4 knopen 
• Rechte zoom
• 2 zakken met klep 
• 1 paspelzak 
• 1 borstzak 
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Herengilet Regular Fit Krijtstreep
• Diepe V-hals 
• Voorzijde met 4 knopen 
• Puntige zoom
• 3 dichtgestikte paspelzakken 
• Achteraan verstelbaar
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra

Herengilet Slim Fit reverskraag
• Reverskraag 
• Voorzijde met 4 knopen 
• Puntige zoom
• 2 zakken met klep 
• 1 paspelzak 
• 1 borstzak 
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Herengilet Regular Fit V-Hals
• V-hals 
• Voorzijde met 5 knopen 
• Rechte zoom
• 3 dichtgestikte paspelzakken 
• Achteraan verstelbaar
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra
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Overzicht broeken en rokken
Modellen Slim Fit

D
am

es

Damesbroek Slim Fit Rok Slim Fit

H
er

en

Herenbroek Slim Fit

Modellen Regular Fit

D
am

es

Damesbroek Regular Fit 
Damesheupbroek  
Regular Fit Rok Regular Fit

H
er

en

Herenbroek Regular Fit
Herenbroek met  
bandplooien Regular Fit
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Overzicht broeken en rokken
Dames

Damesbroek Slim Fit
• Modern model
• Rechte pijpen
• Brede tailleband
• Zakken met rits
• Dichtgestikte achterzakken 
• Antislipboord aan de binnenkant
• Gevoerd 

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Damesbroek Regular Fit 
• Klassiek model
• Rechte pijpen
• 2 steekzakken
• Gevoerd 

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Damesheupbroek Regular Fit
• Klassiek model
• Rechte pijpen
• Bandplooien
• Zak voor horloge
• Gevoerd 

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Rok Slim Fit
• Moderne snit
• Achtersluiting met rits
• Brede boord
• Split achteraan
• 2 deelnaden aan de achterkant
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Rok Regular Fit
• Klassieke snit
• Achtersluiting met rits en knoop
• Opgezette boord
• Split achteraan
• Gevoerd

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 
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Overzicht broeken
Heren

Herenbroek Slim Fit
• Modern model
• Rechte pijpen
• Zakken met rits
• Dichtgestikte achterzakken 
• Antislipboord aan de binnenkant
• Gevoerd 

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Herenbroek Regular Fit
• Klassiek model
• Brede pijpen
• Gestreken plooi
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met knoop
• Gevoerd 

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra 

Herenbroek met bandplooien Regular Fit
• Klassiek model
• Rechte pijpen
• Bandplooien
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met knoop
• Gevoerd 

Kleuren: 
Antraciet – Marine – Zwart

Stof: 
50% scheerwol – 47% polyester – 3% lycra  
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Hemden
Wat zou een zakelijke outfit zijn zonder het juiste 
hemd? CWS biedt je, afgestemd op de Business 
Fashion, hemden die gekenmerkt worden door een 
klassieke en comfortabele snit. Wie graag meer 
getailleerde hemden draagt, kiest voor de Slim Fit 
collectie, deze hebben een optimale pasvorm.

Daarnaast zijn er ook hemden die losser om het 
lichaam vallen, Regular Fit. Dankzij de mix van 
katoen en polyester blijft een hoog draagcomfort 
en uitstraling gewaarborgd.

Voor elk wat wils

Pasvorm Slim Fit
nauw aansluitend

Pasvorm Regular Fit
losser om het lichaam 

Modellen Slim Fit

D
am

es

Hemd Slim Fit  
lange mouw

Hemd Slim Fit  
korte mouw

Hemd Slim Fit 
gestreept 
lange mouw

Hemd Slim Fit 
gestreept  
korte mouw

H
er

en

Hemd Slim Fit  
lange mouw

Hemd Slim Fit  
korte mouw

Hemd Slim Fit 
gestreept  
lange mouw

Hemd Slim Fit 
gestreept  
korte mouw

Modellen Regular Fit

D
am

es

Hemd Regular Fit 
lange mouw

Hemd Regular Fit  
¾ mouw

Hemd Regular Fit 
korte mouw

H
er

en

Hemd Regular Fit 
lange mouw

Hemd Regular Fit 
korte mouw

Overzicht hemden
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Overzicht hemden
Dames

Dameshemd Slim Fit lange mouw 
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Mouwen met manchet 
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan

Dameshemd Regular Fit lange mouw met borstzak
• Recht model
• Elegante kraag
• 1 borstzak links
• Verstelbare manchetten 

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
55% katoen - 45% polyester

Dameshemd Slim Fit korte mouw
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan

Dameshemd Regular Fit korte mouw met borstzak
• Recht model
• Elegante kraag
• 1 borstzak links

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
55% katoen - 45% polyester

Dameshemd Slim Fit gestreept lange mouw
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Mouwen met manchet
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit/lichtblauw gestreept

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan

Dameshemd Regular Fit ¾ mouw
• Recht model
• Elegante kraag 
• ¾ mouw met manchet 

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
50% katoen - 50% polyester

Dameshemd Slim Fit gestreept korte mouw
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit/lichtblauw gestreept

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan
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Overzicht hemden
Heren

Herenhemd Slim Fit lange mouw
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Mouwen met manchet 
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan

Herenhemd Slim Fit korte mouw 
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan 

Herenhemd Slim Fit gestreept lange mouw
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Mouwen met manchet
• Afgeronde zoom

Kleuren: 
wit/lichtblauw gestreept

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan 

Herenhemd Slim Fit gestreept korte mouw
• Getailleerd
• Elegante kraag
• Afgeronde zoom 

Kleuren: 
wit/lichtblauw gestreept

Stof: 
49% polyester - 49% katoen - 2% elastaan 

Herenhemd Regular Fit lange mouw met borstzak
• Recht model
• Elegante kraag
• 1 borstzak links
• Verstelbare manchetten 

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
50% katoen - 50% polyester

Herenhemd Regular Fit korte mouw met borstzak
• Recht model
• Elegante kraag
• 1 borstzak links

Kleuren: 
wit – lichtblauw

Stof: 
50% katoen - 50% polyester
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Voor meer informatie over CWS

BE  TEL 0800 97 180 of 03 355 49 00                         
NL TEL 0800 18 99

Volg ons op

Linkedin en Facebook : CWS Belux - CWS Nederland
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