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Deze is bestemd voor de meest voorkomende 
operaties. Het voorpand en de mouwen zijn 
waterafstotend, doordat ze vervaardigd zijn van 
zeer dicht geweven microfilamenten.  
De jas is antistatisch en heeft een minimale 
partikelafgifte. De jas is dankzij de pasvorm en de 
gebruikte materialen licht en comfortabel.
-  Voldoet aan de leidraad duurzame medische 

hulpmiddelen.
-  Samen met gebruikers producteisen voor optimaal 

draagcomfort bepaald: licht en duurzaam.
-  Gemaakt van 99% polyester filament en 1% carboncraft.
-  Materiaal voldoet aan EN 13795-1.
-  Herbruikbaar en duurzaam alternatief voor 

wegwerpjassen op de OK.
- Steriliseerbaar.

OPTIMAAL WDS-PROCES  
WASSEN,  DROGEN EN STERILISEREN

- Minimaal waterverbruik.
- Minimaal gebruik van reinigingsmiddelen.
- Korte droogtijd.
-  Sterilisatieproces in gevalideerde CleanRoom  

(ISO-klasse 8 conform EN ISO 14644-1:215).
-  Validatie wasproces conform NEN EN 14065 RABC.
-  Validatie stoomsterilisatoren conform ISO-normen  

EN 285 en ISO 17665.
-  Uitgebreide controle op beschadigingen en 

reinheid voor elke sterilisatie in de CleanRoom.
-  Uitgebreide productregistratie.
- Dubbel verpakt in recyclebaar materiaal.

STANDARD  
PERFORMANCE JAS

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.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

-  Antistatisch dankzij toevoeging carboncraft.
-  Langdurig waterafstotend zonder herimpregneren.
- Effectieve bescherming tegen micro-organismen.
- Weinig partikelafgifte.
- Gewicht: 500 gram.
-  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 logo en chip. 

KLEUR Groen.

MAATBEREIK S - M/L - XL.

DAAROM CLEANLEASE
-  Als enige wasserij in Nederland sterilisatie-

mogelijkheden 
- 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.

CONTACT MET CLEANLEASE

Hoogewaard 191, 2396 AR Koudekerk aan den Rijn, 
Nederland, +31 (0)88 400 2712
klantenservice.koudekerk@cleanlease.com

MET DE KEUZE VOOR HERBRUIKBARE 
OK-JASSEN REALISEERT U:
 

BESPARING ENERGIE UIT 
NATUURLIJKE BRONNEN

MINDER CO2-UITSTOOT

WATERBESPARING

MINDER VAST AFVAL IN 
ZORGORGANISATIES
 

Eindgebruikers kunnen deze verbeteringen 
meetellen als onderdeel van het verbeteren van 
hun duurzaamheidsprogramma’s.
Dit onderzoek is gefinancierd door het ARTA 
Life Cycle Assessment Committee. 
De missie van de American Reusable Textile 
Association (ARTA) is het promoten van 
herbruikbaar textiel.

Meer informatie op: www.arta1.com
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