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-  Samen met gebruikers producteisen  

voor optimaal draagcomfort bepaald: licht, 
ademend en duurzaam.

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

wegwerpjassen.
 
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

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

tijdens wasproces.
- Lichtgewicht: 250 gram.
-  Voorzien van hoge, soepele manchetten met 

duimoplossing voor goede pasvorm.
-  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. 

OPTIMAAL WASPROCES

- Minimaal waterverbruik.
- Minimaal gebruik van reinigingsmiddelen.
- Korte droogtijd.
- Voldoende effectief tegen het COVID-19 virus.
- Getest volgens EN 14476.

KLEUR Blauw

MAATBEREIK One size fits all, ruim pasbereik

I S O L A T I E J A S



T E C H N I S C H E  D E T A I L S

MANCHET
Hoog en soepel manchet met duim-
oplossing voor goede pasvorm.

CEINTUUR 
Dankzij brede ceintuur makkelijk 
verstelbaar en snel en eenvoudig 
op maat te maken.

SLUITING NEK
Makkelijk te sluiten in de nek.
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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.

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

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

CleanLease heeft met behulp van de Modint 
EcoTool de milieu-impact van de CleanLease 
Isolatiejas* laten doorrekenen. Dit is een 
objectief systeem om de mate van duurzaam-
heid van een product te bepalen. Hierbij is 
rekening gehouden met de gehele levenscyclus 
van de isolatiejas.

In de grafiek links is de EcoTool-score vergeleken 
tussen het 100 keer reinigen van de herbruikbare 
CleanLease Isolatiejas met het gebruik van 100 
wegwerpjassen. Uit de EcoTool-analyse blijkt 
dat de totale milieu-impact van de CleanLease 
Isolatiejas op het gebied van CO2-uitstoot, 
Energiegebruik en Watergebruik fors lager is 
dan van 100 wegwerpjassen. Door tijdens het 
wasproces water te recyclen brengen we het 
waterverbruik naar beneden.

* Meer informatie over de EcoTool op:  
www.cleanlease.com/isolatiejas
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DE CIRCULAIRE VISIE 
VAN CLEANLEASE 
Vanuit een succesvolle strategische samenwer-
king 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 er-
voor te zorgen dat de jas voldoet aan de wensen 
en eisen van de gebruikers. 

CleanLease ontwikkelt steeds meer nieuwe produc-
ten en diensten vanuit haar circulaire visie. We ver-
binden 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 ver-
lagen en zorgen we altijd voor voldoende voorraad.




