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Rentex zet in op duurzaam en draagcomfort 
 
De  coronacrisis heeft geleerd dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bijzonder belangrijk zijn. 
Hieronder vallen ook de veel gebruikte isolatiejassen. Rentex heeft meer dan 25 verschillende varianten 
getest. Hieruit hebben wij de beste variant gekozen die inmiddels in diverse ziekenhuizen grootschalig 
wordt ingezet. Deze isolatiejas voldoet aan de eisen zoals deze zijn opgesteld door de zorginstellingen, het 
RIVM en de wasserij en gaat bij normaal gebruik en een standaard industrieel wasproces minimaal 75 
wasbeurten mee. Naast alle hierboven genoemde criteria scoort deze isolatiejas erg goed op een hele 
belangrijke factor: draagcomfort ! 
 
Naast draagcomfort en duurzaamheid heeft deze reusable isolatiejas ook als voordeel dat eigen reusable 
jassen altijd op voorraad liggen en direct inzetbaar zijn. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de 
beschikbaarheid. Daarnaast kunt u deze isolatiejassen ook nog in de toekomst gebruiken. In veel 
ziekenhuizen en zorginstellingen worden isolatiejassen gebruikt voor bezoek aan kwetsbare personen en 
speciale afdelingen. Hiervoor is de wasbare variant uitermate geschikt. Deze zit niet alleen prettiger, maar 
ziet er ook gekleder uit. “Last but not least” willen wij u erop wijzen dat reusable isolatiejassen in de totale 
vergelijking ook nog eens goedkoper zijn dan disposables isolatiejassen. Zie hiervoor ons rekenvoorbeeld. 
 
Samenvatting 
Rentex biedt een wasbare reusable isolatiejas aan met een hoog 
draagcomfort die aan alle gestelde criteria voldoet.  
 
MVO en Duurzaamheid 

 Minder afval  
 Volledig recyclebaar 
 Minder transport 
 Milieuvriendelijk, volledig biologisch afbreekbaar  impregneermiddel 

zonder Fluorcarbon 
 Natuurlijk gewassen in een van de duurzaamste wasserijen van 

Nederland 
 
Beschikbaarheid en toekomstgericht 

 Altijd op voorraad en direct inzetbaar 
 Ook in de toekomst nog te gebruiken 

 
Kostenvoordeel 

 De wasbare isolatiejassen zijn in de totale vergelijking met disposable jassen goedkoper! 
 

Heeft u interesse dan kunt u natuurlijk altijd met ons contact opnemen. Wij kunnen u een voorstel doen 
voor zowel koop als lease. 
 
 
Met vriendelijke groet,     
 
 
 
 
 
 
Leo de Rijk,   
Sales manager  
 
Rentex BV 
0515 57 89 89 / 06-82008000 


