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www.greenwear.eu
Let Greenwear benefit
your business!
Functionele bedrijfskleding die heel goed past bij een virusvrij was protocol
•
•
•
•
•

Kosten besparen op kwaliteit en comfort.
Minder slijtage en gaat dus langer mee.
Beter draagcomfort voor dames en heren.
Sterke uitstraling van uw bedrijf.
Kleine aantallen bijbestellen.

Greenwear vergroot werkplezier

Hygiënisch, comfortabel, duurzaam en dat alles met een topuitstraling! Uw
medewerkers werken graag in kleding die comfortabel zit en die er ook nog eens mooi
uitziet. Zij voelen zich zelfverzekerder, wat uiteindelijk leidt tot extra werkplezier. Als
kleding past, ademt en er goed uitziet, dan is iedereen blij.

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt

De beste manier van duurzaam produceren is niet produceren. De beste manier om
kleding te drogen is het zo droog mogelijk uit de machine te halen. Wat je van ver
haalt is lekker, in textielland werkt dat precies andersom.
•
•
•
•

Productie in Portugal (reistijd 4 dagen vs 6 weken op zee)
Droogtijd kleding 50% korter
3x Langere levensduur van de kleding
Vervangen van disposables voor lichte overkleding
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www.greenwear.eu
Let Greenwear benefit
your business!
Practical corporate wear that fits a viral free protocol
•
•
•
•
•

Saving costs while maintaining quality and comfort
Less wear and tear and therefore more durable.
Improved wearing comfort for men and women.
Strong company look.
Re-order in small quantities.

Greenwear increase the joy of working

Hygienic, comfortable and looking great. Your employees love to work in workwear
that’s comfortable and looks great. They feel more confident which, in the end, leads
to more happiness during the working day. When workwear fits, breathes en looks
great everybody will be happy.

The greenest way to save energy is not too use any

The most durable way of production is not to produce at all. The best way to dry
workwear is to get it out of the washing machine as dry as possible.
•
•
•
•

Our production is in Portugal ( travelling time 4 days vs 6 weeks on a ship)
Drying time workwear minus 50%
3x Longer lifetime
Replacing disposables for light overalls

