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-  Makkelijk te hanteren, licht in gewicht en toch 

comfortabel warm. 
-  De stof voldoet aan EN 13795-2 o.a. op het gebied 

van partikelafgifte en treksterkte.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
 
-  Permanent anti-statisch dankzij de ingeweven 

carbondraden. 
-  De bovenkant: 99% polyester en 1% carbon.
-  De onderkant: 100% polyester polar fleece.
-  Voorzien van UHF chip. Met de chip kunnen we 

artikelen traceren en zo verlies en verspilling 
tegengaan. 

-  De warmtedeken is geschikt voor een warmtekast. 
- Hoog isolerend vermogen (0,14 m2K/W).

MAATBEREIK 

-  Groot: 120 cm x 220 cm  
(groene deken - groen stiksel)

-  Klein: 100 cm x 120 cm  
(groene deken - blauw stiksel)

OPTIMAAL WASPROCES ZORGT 
VOOR FORSE VERLAGING MILIEU 
IMPACT

- Minimaal waterverbruik.
-  Minimaal gebruik van  

reinigingsmiddelen.
- Korte droogtijd.
- Getest volgens EN 14476.

O K  WA R M T E D E K E N

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.

Ziekenhuizen die nog disposable warmtedekens 
inzetten, gebruiken per keer 3 of meer dekens daar 
waar 1 reusable warmtedeken volstaat. Bovendien 
kan onze reusable warmtedeken 100x gewassen 
worden. Onze warmtedeken vervangt dus feitelijk 
300 disposable warmtedekens!

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 
warmtedeken 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 warmtedeken; 
van de selectie van de grondstoffen en de 
productie van het garen tot en met de recycling 
aan het eind van de levenscyclus. 

Onze herbruikbare warmtedeken kan 
gegarandeerd 100x gewassen worden. Hierdoor 
bespaart u op jaarbasis niet alleen een flinke  
afvalberg, maar ook fors op C02 en energie. Het 
wasproces vergt meer water, maar ook hier zijn 
we continu bezig om onze footprint te verlagen 
door met groene energie te werken en warmte 
en water terug te winnen. Ook maken we ons er, 
samen met onze ketenpartners, hard voor dat 
al onze producten na een optimale levensduur 
op een hoogwaardige manier gerecycled (gaan) 
worden tot nieuwe producten. 

MEER WETEN OVER DE  
OK WARMTEDEKEN? 

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
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