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Onze service voor
cleanroom
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D
100.000
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Inventariseren

Adviseren

Beslissen

Aanmeten

1e levering

Productfolder

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

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

begrijpen. We inventariseren wensen en behoeften en geven

onze dienstverlening voorbereiden. Tijdens ‘aanmeetsessies’

op basis hiervan een vrijblijvend advies. Spreekt dit advies

bepalen we voor iedere drager de juiste kledingmaat.

1.
Kleding
ophalen

2.
Scan +
controle

3.
Indien nodig:
repareren

4.
Wassen in
cleanroom

5.
Kwaliteitstest +
documentatie

6.
Kleding
inspectie

7.
Vouwen
en sealen

8.
Schoon retour

2x per week

2. Onze service-cyclus
Na de eerste uitlevering blijven we op afgesproken momenten

In onze cleanroom wasserij reinigen we de gebruikte kleding en

komen om gebruikte kleding te verwisselen voor schone exemplaren.

maken we deze klaar voor de volgende ruilbeurt.

Cleanroom accessoires

Neem contact op

Maak de cleanroom uitrusting compleet met de juiste accessoires. Met talrijke opties weten we altijd aan te sluiten bij
jullie speciﬁeke wensen.

Direct contact

Brillen

Handschoenen

Plakmatten

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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Wij zijn bereikbaar van
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maandag tot en met vrijdag
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van 08.00 tot 17.00 uur.

5700 AE Helmond

Rotterdam
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Breeam duurzaamheids-

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

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.

Onze ambitie?
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
Volledig
CO2-neutraal

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
Net als jullie stellen wij ook hoge eisen aan onze dienstverlening. Ons
specialistisch cleanroom team werkt nauwkeurig en begrijpt de noodzaak

Cleanroom
omgevingen
In onze cleanroom wasserij
verwerken wij kleding
die gedragen wordt in
uiteenlopende cleanroom
classificaties. Wij zijn
gespecialiseerd in:

van altijd de juiste cleanroom kleding. Zij zijn dé betrouwbare cleanroom
partner. Met onze nieuwe cleanroom wasserij en de wasprocessen die
volledig voldoen aan de meest recente richtlijnen, mag je zeker zijn van
een onbezorgde bedrijfskledingservice. Want daarin zijn wij tenslotte expert.
Microtechnologie
ISO 5 tot ISO 8

Lijstje vol zekerheid
• IEST RP-CC003.4:
de cleanroom kleding
voldoet altijd aan de
laatste richtlijnen
• EN ISO 14644:
wij verwerken kleding
in onze gecertificeerde
cleanroom wasserij
• ISO 22000:
wij zijn de enige
wasserij die zich
conformeert aan de
standaard van
voedselveiligheid

Farmacie
GMP A,B,C,D

Testen op kwaliteit
Kleding verlaat de cleanroom niet, voordat deze de
kwaliteitstesten heeft doorstaan. Zo controleren we de
afwezigheid van stofdeeltjes
met een Helmke Drum test.
Indien gewenst worden
testresultaten verstrekt.

Food
High-risk

Kundig
cleanroom team
Ons kwaliteitsteam is
opgeleid en gecertificeerd
om de specialistische
dienstverlening te waarborgen. Zij controleren
de cleanroom, bedrijfsprocessen én ons
assortiment om zeker te
zijn dat ze blijven voldoen
aan de laatste eisen en
normeringen.

Hygiënecertificaat RABC
Ons wasproces en de producten die we verwerken worden
standaard gecontroleerd op microbiologische hygiëne-eisen,
speciaal voor de sector textielverzorging. Daarmee voldoen
we aan de norm NEN-EN 14064, ofwel RABC.

Lavans Cleanroom
Voldoet aan norm IEST RP-CC003.4
Gevalideerd voor sterilisatie

Raglan mouw

Volledig assortiment

Opening voor
pootjes cleanroom
bril

Verstelbare gesp

Sokken kort

Kap
Kwaliteit:

Complete bescherming

118 gr/m2, 98% polyester /

Alle artikelen op voorraad

2% carbon

Verkrijgbaar in diverse maten

Kwaliteit:
97% polyamide / 3% elastan

Kleuren:
Kleuren:
Drukkers voor
bevestigen
gezichtsmasker
ESD ruit
Rits

Sokken lang
Laarzen
One size fits all

Kwaliteit:

Verstelbare
tunnelelastiek

Bevestigingsmogelijkheid
naamkaartje

118 gr/m2, 98% polyester /

Kwaliteit:

2% carbon

97% polyamide / 3% elastan

Kleuren:

Kleuren:

Kledingkasten,
gemakkelijk én
opgeruimd!

Knoopjes voor
bevestigen boots /
laarzen

Geen rug naad achterkant

Opstaande kraag

Disposable kleding
Indien gewenst kunnen we ook
disposable kleding leveren.
Vraag naar de mogelijkheden.

Wij leveren kledingkasten die
aansluiten bij de eisen voor
cleanroom, standaard met schuin
dak en onderstel. Maak het extra
gemakkelijk met de optionele
kledinginleg service.

ESD streep

Elastische
tailleband T-shirt

2 opties
broekspijpen:
Ook in wit
verkrijgbaar

Jas

1. Drukknopen
Afsluitend manchet

118 gr/m2, 98% polyester / 2% carbon

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:
2. Elastisch
manchet

Onderkleding
Kwaliteit:

118 gr/m2, 98% polyester / 2% carbon

Kwaliteit:
2% carbon

Elastische
tailleband broek

Kwaliteit:

Coverall
118 gr/m2, 98% polyester /

Binnenzak

Elastisch manchet
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