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-  Samen met gebruikers producteisen  

voor optimaal draagcomfort bepaald: licht, 
ademend en duurzaam.

-  Gemaakt van 99% polyester en 1% carbon.
-  Materiaal gecertificeerd volgens EN 13795-1.
-  Herbruikbaar en duurzaam alternatief voor 

wegwerpjassen.
 
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

-  Anti-statisch dankzij toevoeging carbon.
-  De stof is soepel en ademend.
-  Langdurig waterafstotend zonder herimpregneren 

tijdens wasproces.
- Lichtgewicht: 250 gram.
-  Voorzien van hoge, soepele manchetten. 
-  Keuze uit met of zonder duimopening.
-  Makkelijk verstelbaar; met de brede ceintuur snel 

en eenvoudig op maat te maken.
-  Door de inventieve ceintuurplaatsing sluit de jas goed 

en wordt de jas uitstekend verdeeld over het lichaam, 
waardoor de gebruiker zich optimaal kan bewegen. 

-  Ontworpen voor een lange levensduur, op kritische 
punten verstevigd, zonder onnodige accessoires.

-  Voorzien van CleanLease logo en UHF chip. Met de 
chip kunnen we kleding traceren en zo verlies en 
verspilling tegengaan.

OPTIMAAL WASPROCES ZORGT VOOR 
FORSE VERLAGING MILIEU-IMPACT

- Minimaal waterverbruik.
- Minimaal gebruik van reinigingsmiddelen.
- Korte droogtijd.
- Voldoende effectief tegen virussen.
- Getest volgens EN 14476.

MAATBEREIK & KLEUREN

- S - L: lichtblauw/lichtblauwe bies, met duimopening 
-  S - L: lichtblauw/donkerblauwe bies,  

zonder duimopening
- XL - XXL: lichtblauw/witte bies, met duimopening

I S O L A T I E J A S



A A N D A C H T  V O O R  D E T A I L S

MANCHET 
Alle isolatiejassen zijn voorzien van 
hoge en soepele manchetten.

DUIMOPENING
De isolatiejas met de lichtblauwe 
en witte bies zijn uitgerust met 
een duimopening voor een goede 
pasvorm.

SLUITING NEK
Makkelijk te sluiten in de nek.



DAAROM CLEANLEASE
- Betrouwbare partner voor de zorg.
- Met haar netwerk van vestigingen altijd dichtbij.
- Duurzame en efficiënte bedrijfsprocessen.
- Investeren in kwaliteit en continue innovatie.
- Werkt vanuit een vooruitstrevend MVO-beleid.
-  Totaaloplossingen voor kritische processen van 

onze opdrachtgevers.
-  Werkt voortdurend aan verhoging van 

efficiency en verlaging van TCO.

DUURZAAM ALTERNATIEF

We hebben de milieu impact van onze 
Isolatiejas laten doorrekenen met de Modint 
EcoTool. Dit is een objectief systeem om de 
mate van duurzaamheid van een product te 
bepalen. Hierbij is rekening gehouden met de 
gehele levenscyclus van de Isolatiejas; van de 
productie van het garen tot en met de recycling 
aan het eind van de levenscyclus. 

Onze herbruikbare isolatiejas kan gegarandeerd 
150x gewassen worden. Met de aanschaf ervan 
bespaart u dus 149 wegwerpjassen. Op jaarbasis 
is dat een enorme afvalberg. Ook bespaart u 
met de keuze voor onze herbruikbare isolatiejas 
fors op CO2 en energie. Het wasproces vergt 
vanzelfsprekend meer water, maar ook hier zijn 
we continu bezig om onze footprint te verlagen. 
Zo werken onze vestigingen met groene energie 
en winnen we warmte en water terug. Ook maken 
we ons er, samen met onze ketenpartners, hard 
voor dat al onze producten op een hoogwaardige 
manier gerecycled (gaan) worden. 

DE CIRCULAIRE VISIE 
VAN CLEANLEASE 
Vanuit een succesvolle strategische samen-
werking tussen Nederlandse en Europese partners 
in de keten is de CleanLease Isolatiejas ontwikkeld 
en geproduceerd. Samen met medewerkers uit 
de Zorg hebben we draagproeven uitgevoerd 
om ervoor te zorgen dat de jas voldoet aan de 
wensen en eisen van de gebruikers. 

CleanLease ontwikkelt steeds meer nieuwe 
producten en diensten vanuit haar circulaire visie. We 
verbinden de verschillende schakels uit de hele keten: 
van klantwens tot productie, reinigingsproces en 
hergebruik van de isolatiejas. Hierdoor slagen we 
erin om zowel het gebruik van kostbare grondstoffen 
te verminderen, kosten te verlagen en zorgen we 
altijd voor voldoende voorraad.

CleanLease is gecertificeerd conform Certex (inclusief NEN-EN 14065 RABC) en  
ISO 14001 en is geregistreerd in het MVO-Register. Verder beschikken onze producten 
over internationaal gerespecteerde duurzame keurmerken zoals OEKO-TEX.

MILIEU IMPACT 
ISOLATIEJAS (%)

MEER WETEN OVER DE ISOLATIEJAS? 

Neem dan contact op met uw accountmanager of met 
Ruud Heeroma, Manager Business Development: 
@ ruud.heeroma@cleanlease.com
M +31 (0)6 43 12 74 50
www.cleanlease.com


