We leveren ook

Het gemak van
onze service

Bedrijfskleding
Genormeerde veiligheidskleding, specialistische foodkleding of liever bedrijfskleding geheel in eigen huisstijl? Met meer dan
1.000 verschillende opties is er vast een lijn die jullie past. Vraag naar alle mogelijkheden.

Inventariseren

Adviseren

Proberen

Beslissen

1e levering

Productfolder

1. Een goed begin…

Werkkleding

Veiligheidskleding

Foodkleding

Cleanroomkleding

…start met elkaar beter leren kennen en onze producten

altijd twee weken vrijblijvend proberen. Spreken onze producten

ervaren! We inventariseren wensen en behoeften en geven op

aan en besluit je met ons samen te werken, dan brengen wij

basis hiervan een advies. Bij interesse kun je onze producten

direct alle producten gereed voor de eerste levering.

2. Onze service-cyclus

Wassen

Kwaliteitscontrole

Vuil ophalen

Schoon
retourneren

Altijd schone en kwalitatief goede hygiëneproducten, zonder
omkijken. Dat is waar wij voor staan! In een op jullie afgestemd
ritme komen wij langs en wisselen we de vervuilde producten
om voor schoon. Terwijl jullie altijd schone wissers, matten en
voldoende handdoekrollen voor handen hebben, reinigen en
controleren wij de vuile producten in onze wasserij en maken
wij deze klaar voor de volgende ruilbeurt.

Ruilpoetsdoeken
Neem contact op
Direct contact

Ruilpoetsdoeken

Dispenser

Absorptiematten

Onze service voor
bedrijfshygiëne

Bezoek ons

Onze landelijke
servicepunten

Hier zijn wij trots op

0492 - 59 81 81

Lavans hoofdkantoor

06 - 55 34 13 79
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Altijd voldoende poetsdoeken dicht

Geschikt voor lekkages onder

poetsdoek

bij de werkplek

machines

Wij zijn bereikbaar van

Postadres

Altijd controle op mogelijke

Tijdbesparend en opgeruimd werken

Milieuvriendelijk alternatief voor grid,

maandag tot en met vrijdag

Postbus 200

metaaldelen

Compact, sterk en verrijdbaar

zaagsel, papier en absorptiekorrels etc.

van 08.00 tot 17.00 uur.
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certiﬁcaat outstanding

Breeam duurzaamheids-

Sanitair

Matten

Wissers

Maak kennis met
onze familie
We zijn weliswaar ‘n tikkeltje anders dan de rest, maar wel lekker onszelf.
Onze familie bestaat uit 200 gedreven collega’s die zich dagelijks met
hart en ziel inzetten voor zo’n 10.000 enthousiaste klanten. Wij bruisen
van energie en zijn - met ons 90 jaar bestaan - hartstikke modern,
eigenzinnig en innovatief.

Alles draait om mensen

Trotse koppies

Ongeacht oorsprong en
cultuur, wij zijn zuinig op
elkaar. En dat werkt!
Ons geheim?
www.lavans.nl/proeverij

We zijn door onze internationale branchevereniging
benoemd tot de op één na
beste wasserij ter wereld!

Onze ambitie?
Makkelijk zat!
Klanthousiasme kent bij ons
geen grenzen. Verras de
klant, elke dag.
Zo simpel is het…

CO2-neutraal! Met een
regenwaterinstallatie, zonnepanelen en collectoren in de
nieuwbouw komen we steeds
dichter bij. Want zon, water
en wind geven ons energie.
www.lavans.nl/breeam

Kerngezond
We zijn eigenzinnig, maar
niet zonder reden. Ondernemen met lef! Dát is wat
we als familiebedrijf graag
doen.

Klant zijn van Lavans,
dit betekent het voor jou
Onze “ongewoon gewone dienstverlening”, daar staan wij om bekend.
We houden het graag simpel, gewoon zoals het is. Je krijgt wat je van

Denken in generaties
Wij zijn van de lange
termijn. Zeker wat de
relatie met onze klanten
betreft. Langdurig samenwerken, dat is voor ons
partnership!

ons mag verwachten. Een dienstverlening met heldere, eerlijke afspraken,
vertrouwde gezichten en vooraf weten waar je aan toe bent. Klinkt heel
mooi, maar wat betekent het exact voor jou als klant?

Sanitaircheck,
precies genoeg!
Een goede inventarisatie is
de basis voor een passende
service. Klopt onze inschatting niet? Dan passen we
het gewoon aan, zodat
onze dienstverlening exact
aansluit bij jullie verbruik.

Gewoon
zoals het hoort
Niemand houdt van
lastige constructies of
gekke toeslagen. Daarom
werken wij met een
complete en gemakkelijke
totaal-service. Uiteraard,
zonder extra onverwachte
kosten! Dat is dé
voorwaarde voor een
betrouwbare
dienstverlening.

Unieke
Lavansproducten
Maak kennis met de Effektmat en de Lavanswisser.
Beiden bekend om de bijzonder effectieve werking.
Vraag naar de unieke eigenschappen of ervaar het zelf.
Altijd, twee weken gratis te
proberen!

Een tevreden klant is goed, een enthousiaste
klant beter!

Kwaliteit en hygiëne, logisch

Natuurlijk zorgen wij voor continue reiniging van jullie

producten altijd voldoen aan de met jou overeengekomen

matten en wissers en het tijdig leveren van voldoende

hygiëne- en kwaliteitseisen. Om te borgen dat processen

toiletpapier. Daarin zijn we tenslotte expert. Doen wat we

verlopen zoals gepland en voldoen aan de vastgestelde

hebben afgesproken én een goedlopende dienstverlening

eisen, werken we volgens het CERTEX-kwaliteitssysteem.

maakt onze klanten tevreden. Wij weten dat dit tegen-

Opgezet volgens ISO 9001 en aangevuld met de hygiëne-

woordig niet meer genoeg is. Wij gaan nét iets verder, wij

norm NEN-EN 14065.

Als klant van Lavans mag je verwachten dat onze geleverde

gaan voor enthousiaste klanten. Want daar krijgen wij zelf
ook energie van. Kijk voor meer informatie op:

Geen addertjes onder het gras

www.lavans.nl/klanten.

Helaas zien we dat er in onze branche veel slimme trucs
worden uitgehaald, waardoor onwetende klanten later voor

Weten hoe onze dienstverlening werkt?

nare verrassingen komen te staan. Wij willen dat iedereen

Kijk dan op de achterkant van deze folder.

verantwoordelijk, goede keuzes maakt. Advies nodig? Wij
helpen je graag.

Sanitairhygiëne

Vloerhygiëne matten

Handdoeken service

Vloerhygiëne wissers

Zien en ervaren geeft het bewijs. Daarom kun je onze wissers
en matten altijd twee weken vrijblijvend proberen.
Ga naar: www.lavans.nl/lavanswisser.

Vraag naar ons assortiment bad, thee- en keukendoeken,
vaatdoeken en microvezeldoeken.

Katoenen vezels met
unieke minerale olie

Stevige nylon vezels

1

6

3

Gratis proberen

Ergonomisch
handvat

5
Schoon- en
droogloopmat

Schoonloopmat

Extra grip

1

Effektmat
10
4

2

Bacterieremmend en sterk absorberend

Langdurig representatief

Houdt vocht en inloopvuil vast

Houdt zand en inloopvuil tegen

Beste keuze voor iedere toegang of doorgang

Vermindert schoonmaakkosten en vloerslijtage

Kleuren:

7

2

Nylonmat

Kleuren:

Antraciet

Zwart

Antraciet

Leverbare maten:

Leverbare maten:

75 x 85 cm, 85 x 150 cm, 110 x 200 cm, 150 x 250 cm

85 x 150 cm, 110 x 200 cm, 150 x 250 cm

Telescoopsteel

Unieke
stofbindende
eigenschappen

2 standen:
wendbaar en vast

3

11
Perforatiegaten voor
vochtafdrijving

8

1. Lavanswisser

12
9

3. Lightwisser

Beweegt ﬂexibel onder stellingen

Zelfde werking Lavanswisser, maar kleiner in gebruik

Komt op plekken waar veegmachines niet bijkomen

In hoogte verstelbare ergonomische steel

Effectief en tijdbesparend: tot 5 keer sneller dan vegen

Ideaal voor ruimtes met veel obstakels

Neemt stof op dat bezems verplaatsen

Ellipse

Schoonloopmat

Keuze afwerking automaten:

Tevredenheidsgarantie
Zeer complete lijn
Grote capaciteit voor vullingen
Inclusief montage en onderhoud

Ben je ondanks al onze inspanningen
niet tevreden over onze sanitaire
diensten? Dan kun je binnen 13 weken
kosteloos opzeggen.

Design aanpasbaar naar eigen smaak

Wit

Logomat

Design

Buitenmat

Scrapermat

Bestand tegen veelvuldig gebruik
6. Zeepdispenser foam

Eyecatcher die dankzij nylonkwaliteit mooi blijft

Schraapt grof vuil van schoenen

Houdt zand en inloopvuil tegen

Ideale oplossing voor buiten

Ideaal voor het uiten van boodschappen

Uitgevoerd met antislip-rug

7. Non-toch zeepdispenser

1. Handoekautomaat standaard

8. Duo toiletrolhouder

2. Handdoekautomaat retractable

9. Jumbo toiletrolhouder

Ook leverbaar:

3. Vouwhanddoek dispenser

10. Luchtverfrisser

Non-touch zeepdispenser foam,

4. Midiroldispenser

11. Damesverbandcontainer non-touch

Geurverfrisser, Toiletbrilreiniger en

Leverbare maten:

Damesverbandcontainer

85 x 150 cm, 115 x 175 cm

5. Zeepdispenser lotion

12. Industriële zeepdispenser

Wit

Zwart

Metaal

wisser speciaal voor kantoren en winkels

Blauw

Leverbare kleuren en maten:
Verkrijgbaar in ieder gewenst design en formaat

Kleuren:
Antraciet

1500 m2
1200 m2

2. Handwisser
Handzame variant van de Lavanswisser
Ideaal voor het schoonmaken van magazijnstellingen en de

Leverbare automaten:

Speciﬁcaties:
100% katoen
Leverbare maten: 50 cm

opveegrand en uitneembare bak

Nieuw:

Keuze kleur frontjes:

Rood

Speciﬁcaties:
100% biologisch katoen
Leverbare maten: 50 cm, 75 cm en 100 cm
Inclusief:
muurklem en opvangbak voorzien van

The perfect match!
Houd het grove vuil buiten met
de scrapermat en vang binnen
het natte en ﬁjne vuil op met de
Effektmat. Gegarandeerd
schone vloeren!

goederen daarop
Optioneel: telescoopsteel (4 meter) i.c.m. buigbaar frame

Speciﬁcaties:
100% biologisch katoen
Leverbare maten: 40 cm

900 m2
600 m2
300 m2
0 m2
1 uur
Lavanswisser

1 uur
wisdoekje

1 uur
stofzuiger

1 uur
veger
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