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Bedrijfskleding

Het gemak van
onze service

Neem contact op

1. Een goed begin…
…start met elkaar beter leren kennen en jullie situatie goed 

begrijpen! We inventariseren wensen en behoeften en geven 

op basis hiervan een vrijblijvend advies. Spreekt dit advies 

aan en besluit je met ons samen te werken, dan gaan we 

onze dienstverlening voorbereiden. Tijdens ‘aanmeetsessies’ 

bepalen we voor iedere drager de juiste kledingmaat, waarna 

wij de kleding naar wens (ver)maken en gereed brengen voor 

de eerste levering.  

2. Onze service-cyclus 
Altijd schone bedrijfskleding, zonder omkijken. Dat is waar wij 

voor staan! In een op jullie afgestemd ritme komen wij langs en 

wisselen we de vervuilde bedrijfskleding om voor schoon. 

Terwijl jullie altijd schone kleding kunnen dragen, reinigen, 

onderhouden en controleren wij de vuile kleding in onze 

wasserij en maken wij deze klaar voor de volgende ruilbeurt. 

Direct contact

 0492  59 81 81

 06  55 34 13 79

 info@lavans.nl

 www.lavans.nl

Wij zijn bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag 

van 08.00 tot 17.00 uur. 

 Onze landelijke 
servicepunten

Apeldoorn

De Meern

Hoogeveen

Roosendaal

Rotterdam

V1.2

Bezoek ons

Lavans hoofdkantoor

Industrieterrein Hoogeind 2098

Ringdijk 20, 5705 CT Helmond

Postadres

Postbus 200

5700 AE Helmond

Inventariseren Adviseren Beslissen Aanmeten 1e levering

Bescherming tegen elektrostatische

oplading (explosie en brand)

Bescherming tegen thermische

gevaren van elektrische vlamboog

Bescherming bij lassen en 

verwante werkzaamheden

Bescherming tegen hitte 

en vlammen

Beschermende kleding met 

beperkte vlamverspreiding

Bescherming tegen 

vloeibare chemicaliën

Bescherming door hoge zichtbaar

heid bij dag, schemer en nacht

Bescherming tegen koude en 

lage temperaturen

Bescherming tegen regen en 

slecht weer

Kleding

Wassen Kwaliteits
controle 

Schoon 
retourneren

Vuil ophalen 

Indien nodig: 
repareren

Sanitairhygiëne Wissers

MattenRuilpoetsdoeken

EN 1149

IEC 61482

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 14116

EN 13034

EN 342

EN ISO 471

EN 343

Foodkleding

Cleanroomkleding

Hier zijn wij trots op

 ISO 9001

 ISO 14001

 ISO 22000

 ISO 14644

 RABC (NENEN 14065)

 Breeam duurzaamheids  

 certifi caat outstanding



Maak kennis met
onze familie

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

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. 

Trotse koppies
We zijn door onze inter na
tionale branchevereniging 
benoemd tot de op één na 
beste wasserij ter wereld! 

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

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

Onze ambitie? 
CO

2
neutraal! Met een 

regenwaterinstallatie, zonne
panelen en collectoren in de 
nieuwbouw komen we steeds 
dichter bij. Want zon, water 
en wind geven ons energie. 
www.lavans.nl/breeam



Een tevreden klant is goed, 
een enthousiaste klant beter! 
Natuurlijk is de verzorging van jullie bedrijfskleding bij ons in 

goede handen. Daarin zijn we tenslotte expert. Doen wat we 

hebben afgesproken én een goedlopende dienstverlening 

maakt onze klanten tevreden. Wij weten dat dit tegenwoordig 

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

enthousiaste klanten. Want daar krijgen wij zelf ook energie 

van. Kijk voor meer informatie op: 

www.lavans.nl/klanten. 

Weten hoe onze dienstverlening werkt? Kijk dan even op de 

achterkant van deze folder. 

Kwaliteit en hygiëne, logisch
Als klant van Lavans mag je verwachten dat onze geleverde 

producten altijd voldoen aan de met jou overeengekomen 

hygiëne en kwaliteitseisen. Om te borgen dat processen 

verlopen zoals gepland en voldoen aan de vastgestelde 

eisen, werken we volgens het CERTEXkwaliteitssysteem. 

Opgezet volgens ISO 9001 en aangevuld met de hygiëne

norm NENEN 14065.

Geen addertjes onder het gras
Helaas zien we dat er in onze branche veel slimme trucs 

worden uitgehaald, waardoor onwetende klanten later voor 

nare verrassingen komen te staan. Wij willen dat iedereen 

verantwoordelijk, goede keuzes maakt. Advies nodig? 

Wij helpen je graag.

Aansluiten bij huisstijl 
Al onze bedrijfskleding kan 
uitgevoerd worden met 
borduringen en logo’s. 
Ook een eigen kledinglijn is 
een optie. Zo is bedrijfskle
ding niet alleen functioneel, 
maar ook mooi en represen
tatief. Vraag gerust naar 
alle mogelijkheden. 

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

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 

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?

Kledingkasten

  Altijd schone werkkleding binnen handbereik

  Persoonlijke kledingkasten

 Kastinleg mogelijk

 Ook verkrijgbaar met onderstel

Specifi caties:  

 Afmetingen: 2 m x 41 cm x 50 cm

 Incl. verhoogde bodem 80 mm

 Voorzien van schuin dak

Kledingkast 5-vaks Kledingkast 10-vaks Vuilgoedverzamelaar

optioneel: 
cijferslot

optioneel: 
sleutelslot

Lavans kledingkasten



The perfect match!
De 4-Comfortline gaat prima samen met de werkbroek 
of Amerikaanse overall van de Comfortline. 

Gigantische kledingkast
Dit is slechts een greep uit ons assortiment. 
Met meer dan 1.000 verschillende 
mogelijkheden is er vast een lijn die 
jullie past.   

Lavans bedrijfskleding

Beschermende bedrijfskleding

Comfortline

 Hoog draagcomfort en veel bewegingsvrijheid

 Vele praktische opbergmogelijkheden 

 Leverbaar in verschillende lengtematen

  Beschikbaar in diverse kleurencombinaties en uitvoeringen

Kwaliteit: 

K/P: 295 gr/m2, 65% katoen / 35% polyester, keperbinding

P/K: 245 gr/m2, 65% polyester / 35% katoen, keperbinding

Kleuren: Leverbaar in:

Weldingline

 Genormeerde kleding voor las en slijpwerkzaamheden 

 Vlamvertragend dankzij proban fi nish

 Sluit aan bij arbo wetgeving

Kwaliteit: 

360 gr/m2, 75% katoen / 34% polyester / 1% antistatic, 

keperbinding

Kleuren: Leverbaar in:

Normeringen:

4-Comfortline 

 Uitstraling blijft ook na intensief wasproces behouden

 Ideaal voor zomerwinter combinaties

 Mogelijkheid tot rechtstreeks geborduurd logo

 Prima te combineren met de Comfortline

Kwaliteit: 

Tshirt: 190 gr/m2, 100% katoen

Polo: K/P: 210 gr/m2, 50% katoen / 50% polyester

Polosweater: K/P: 300 gr/m2, 50% katoen / 50% polyester

Kleuren: Leverbaar in:

5-Safety Image+

 Moderne en stoere uitstraling

 Vlamvertragende refl ectiebanden

 Broekspijpen eenvoudig te verlengen met lengtezoom

  Werkjack en werkbroek zijn ook verkrijgbaar in 

IEC 61482, vlamboog klasse 2

Kwaliteit: 

280 gr/m2, 80% katoen / 19% polyester / 1% carbon, satijnbinding

Kleuren: Leverbaar in:

Normeringen:

Attitude 

 Moderne uitstraling en pasvorm

 Vele praktische opbergmogelijkheden 

 Leverbaar in verschillende lengtematen

 Softshell: winddicht en waterafstotend  

Kwaliteit: 

260 gr/m2, 65% polyester / 35% katoen, panamabinding

Broek: 320 gr/m2, 65% katoen / 35% polyester, canvas

Softshell: 320 gr/m2, 92% polyester / 8% elastaan,

PU membrane, high performance laminate

Kleuren:   Leverbaar in:

Multinorm

 Zeer hoge zichtbaarheid

 Meest gewaardeerde veiligheidslijn

 Hoogste bescherming in multirisicovolle situaties

Kwaliteit: 

320 gr/m2, 54% modacryl / 45% katoen / 1% carbon, 

2/1 keperbinding

Kleuren:   Leverbaar in:

Normeringen:

Dijbeenzak 
met diverse 

opbergmogelijkheden

*alleen beschikbaar in P/K

*

Verlengd rugpand

Verstelbare 
kniezakken 

Contrasterend 
rekbaar tricot 

voor meer 
bewegingsvrijheid   

Contrasterende 
kraag en 

mouwboord

Vele praktische 
opbergmogelijk

heden 

Drukknoopsluiting

Verdekte capuchon 
in kraag

Kin beschermer

Windvanger mouw

Verstelbare 
tunnelelastiek 

Verlengd rugpand

Lycra in knieholten 
voor optimaal 
draagcomfort

Binnenzak met 
pennenzak 

RR

Opstaande kraag 

Verdekte 
drukknoopsluiting 

Elastische 
mouwinzet

High visibility geel/
oranje

Wat genormeerd is, 
moet genormeerd blijven
Met aangepaste wasprocessen en 
interne controles behouden we de 
eigenschappen van genormeerde
kleding, zodat deze altijd veilig blijft.

Rugplooien 
voor extra 

bewegingsvrijheid 

EN 1149 IEC 61482

EN ISO 11612EN ISO 11611 EN ISO 11611

EN 13034

EN ISO 11612

IEC 61482

EN 1149

EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149

EN 13034 EN ISO 471

Portofoon lusStormkraag



Onze service voor
bedrijfskleding
 Productfolder

Normeringen bedrijfskleding

We leveren ook

Bedrijfskleding

Het gemak van
onze service

Neem contact op

1. Een goed begin…
…start met elkaar beter leren kennen en jullie situatie goed 

begrijpen! We inventariseren wensen en behoeften en geven 

op basis hiervan een vrijblijvend advies. Spreekt dit advies 

aan en besluit je met ons samen te werken, dan gaan we 

onze dienstverlening voorbereiden. Tijdens ‘aanmeetsessies’ 

bepalen we voor iedere drager de juiste kledingmaat, waarna 

wij de kleding naar wens (ver)maken en gereed brengen voor 

de eerste levering.  

2. Onze service-cyclus 
Altijd schone bedrijfskleding, zonder omkijken. Dat is waar wij 

voor staan! In een op jullie afgestemd ritme komen wij langs en 

wisselen we de vervuilde bedrijfskleding om voor schoon. 

Terwijl jullie altijd schone kleding kunnen dragen, reinigen, 

onderhouden en controleren wij de vuile kleding in onze 

wasserij en maken wij deze klaar voor de volgende ruilbeurt. 

Direct contact

 0492  59 81 81

 06  55 34 13 79

 info@lavans.nl

 www.lavans.nl

Wij zijn bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag 

van 08.00 tot 17.00 uur. 

 Onze landelijke 
servicepunten

Apeldoorn

De Meern

Hoogeveen

Roosendaal

Rotterdam

V1.2

Bezoek ons

Lavans hoofdkantoor

Industrieterrein Hoogeind 2098

Ringdijk 20, 5705 CT Helmond

Postadres

Postbus 200

5700 AE Helmond

Inventariseren Adviseren Beslissen Aanmeten 1e levering

Bescherming tegen elektrostatische

oplading (explosie en brand)

Bescherming tegen thermische

gevaren van elektrische vlamboog

Bescherming bij lassen en 

verwante werkzaamheden

Bescherming tegen hitte 

en vlammen

Beschermende kleding met 

beperkte vlamverspreiding

Bescherming tegen 

vloeibare chemicaliën

Bescherming door hoge zichtbaar

heid bij dag, schemer en nacht

Bescherming tegen koude en 

lage temperaturen

Bescherming tegen regen en 

slecht weer

Kleding

Wassen Kwaliteits
controle 

Schoon 
retourneren

Vuil ophalen 

Indien nodig: 
repareren

Sanitairhygiëne Wissers

MattenRuilpoetsdoeken

EN 1149

IEC 61482

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 14116

EN 13034

EN 342

EN ISO 471

EN 343

Foodkleding

Cleanroomkleding

Hier zijn wij trots op

 ISO 9001

 ISO 14001

 ISO 22000

 ISO 14644

 RABC (NENEN 14065)

 Breeam duurzaamheids  

 certifi caat outstanding




