Onze service voor
bedrijfskleding
Productfolder
Kleding

Maak kennis met
onze familie

Stoffig? Alles behalve!
‘s Werelds oudste circulaire proces
gecombineerd met innovatieve
toepassingen voor service en beheer.
Dat is onze moderne oplossing voor
jullie bedrijfskleding.

Alles draait om mensen
Wij zijn een club betrokken, kleurrijke individuen die met veel plezier samen
werken voor jou als klant. Ieder vanuit een eigen rol en expertise, maar altijd
met dezelfde overtuiging: een zorgeloze (werk)omgeving voor iedereen.
We beschouwen elkaar, onze klanten en de wereld om ons heen als familie.
Ongeacht oorsprong en cultuur, wij zijn zuinig op elkaar. En dat werkt!

250+

medewerkers

10.000+
klanten

Duurzaam van binnenuit
Vanuit ons hart, onze mensen en
onze passie. Zo blijven we
gezond én zetten we onze
familietraditie voort.
www.lavans.nl /duurzaamheid

Doel behaald: CO2-neutraal!
Sinds 2020 produceren wij CO2neutraal. En dat geeft energie!
Scan en lees meer

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

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

Producten

50 x hergebruik
112.500
reparaties per jaar

5.800

servicestops per week

> 500.000
producten in circulatie

Dit kun je van
ons verwachten

Altijd voldoende kleding.
Schoon en gebruiksklaar!
Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het leveren en wassen
van bedrijfskleding. Dat is het minimale wat je van ons mag verwachten.

Een zorgeloze (werk)omgeving
Wij maken het jou zo gemakkelijk mogelijk. Onze oplossingen dragen bij aan een
hygiënische en veilige werkomgeving. Thema’s die blijvend aandacht vragen en (onbewust)
veel tijd kosten. Herkenbaar? Wij nemen alle zorgen van je over. Zo heb jij in één keer je
handen vrij voor werk waar je wél vrolijk van wordt.

	
Veilig en schoon: CERTEXgecertificeerd wasproces
waar kwaliteit en normering
behoud is gegarandeerd.
ISO 9001 + NEN-EN 14095
	
Persoonlijke service: kleding
wordt opgehaald en retour
gebracht. Zelfs tot ín de
kledingkast.
	
	Geen stress bij slijtage,
personeelswisselingen en
maatruilingen. Als je wilt,
repareren of vervangen we
de kleding automatisch.

Onze klantenteams,
een écht familierecept
Onze specialiteit: blijvende aandacht,
helemaal naar jouw smaak. Een paar
vaste gezichten als basis, gemixt met
onze kernwaarden: persoonlijk,
betrouwbaar, gemak. Afgetopt met
een portie positieve energie.
Dat móet je proeven.

Vuile was buiten zetten
Lastige constructies of gekke
toeslagen? Dat is voor niemand
leuk. Wij houden het simpel en
transparant. Dé voorwaarde voor
een betrouwbare dienstverlening.
Helaas hanteert de branche nare
trucs met vervelende gevolgen. Wij
wijzen je er graag op, zodat je een
verantwoorde, goede keuze maakt.

Oprechte aandacht: één vast
team, zodat jij altijd dezelfde
medewerkers treft.
	Altijd voldoende voorraad:
direct klaar voor gebruik.
Jij betaalt alleen voor wat
je afneemt.

	Minimale investering: met vooraf
zicht op de kosten. Afspraken
zonder toeslagen achteraf.
	
Houd de controle dankzij het
Lavans-klantenportaal. Elk
kledingstuk is traceerbaar.

Artifex
Work

Artifex
Protect

Artifex
Basic

Artifex (uitspraak: Ar.ti.fex) Latijn

Kleding voor de
échte vakwerker

Vrije vertaling van: Vak.man

Artifex

(vaklui, vaklieden, vakmensen,
vakmannen)

Protect

iemand die zijn vak grondig kent

Binnenzak
met rits

Beschermend: vlamvertragend doek, de hele levensduur
Verlengde levensduur: beter kleurbehoud en minder scheurgevoelig

Opstaande
kraag
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Genormeerde kleding: voor las- en slijpwerkzaamheden

Hoog draagcomfort: ademend en lichter dan gemiddelde laskleding

Kwaliteit:
300gr/m2, 49% PPAN (modacryl) / 42% katoen /
5% Para-aramid / 3% PA (polyamide) / 1% static control
Borstzak met
penvak

Kleuren:

Leverbaar in:

Drukker aan
de mouw

Normeringen:
Voorgevormd
met verstelbare
kniezakken

Echte vakmensen herken
je aan hun kleding!
Vakmensen. Mensen met het talent en
vaardigheden om dingen te dóen. Pijnlijk
genoeg lijkt puur vakmanschap steeds
verder uit de mode te raken. Dat grijpt ons
aan. Want, waar zijn we zonder hen?
Lavans is trots op élke vakman. In welke
vorm dan ook. Deze mannen en vrouwen
verdienen onze waardering. Goede
bedrijfskleding speelt daarbij een rol.
Het biedt bescherming én herkenning.
Vakmensen hebben het recht om gezien
te worden. Daarom produceren wij
werkkleding dóór echte vakmensen,
vóór echte vakmensen. Lavans Artifex:
om te dragen met trots!

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482-2

Unieke
Mix & Match collectie
Verkrijgbaar in vele kleuren
en uitvoeringen

Verstelbare
tailleband
Voorgevormd
met verstelbare
kniezakken

Altijd voorradig: snel
geleverd dankzij eigen
productie in Lavans-atelier
Praktisch en comfortabel:
ontwikkeld door en voor
de échte vakwerker
Eigentijdse collectie:
moderne uitstraling en
pasvorm

Artifex
Contrasterende
kraag en
mouwboord

Drukknoopsluiting

Basic
Uitstraling blijft ook na intensief wasproces behouden
Ideaal voor zomer-winter combinaties
Mogelijkheid tot rechtstreeks geborduurd logo

Artifex
Work
Optimale bewegingsvrijheid: dankzij rekbaar tricot bij schouders
Comfortabel: toepassing van zachter en lichter materiaal
Praktisch: veel opbergmogelijkheden
Duurzaam: gemaakt van 65% gerecycled polyester
Elke werkbroek bevat 14 petﬂessen

www.lavans.nl/artifex
Kwaliteit:
Scan en lees meer

EN ISO 11611

Mouw die altijd
aansluit

245gr/m2, 65% gerecycled polyester / 35% katoen,
keperbinding

Prima te combineren met de Artifex Work

Kwaliteit:
Polo: 210 gr/m2, 40% polyester Natura®, 60% katoen

Kleuren

Leverbaar in:

T-shirt: 190gr/m2, 55% polyester Natura®, 45% katoen
Sweater: 330gr/m2, 60% polyester Natura®, 40% katoen

Kleuren:

Leverbaar in:

Andere collecties

Lavans
kledingatelier

5-Safety Image+

Attitude

Moderne en stoere uitstraling

Moderne uitstraling en pasvorm

Vlamvertragende reﬂectiebanden
Stormkraag

Portofoon lus

Kin beschermer

Vele praktische opbergmogelijkheden

Broekspijpen eenvoudig te verlengen met lengtezoom

Leverbaar in verschillende lengtematen

Werkjack en werkbroek zijn ook verkrijgbaar in

Softshell: winddicht en waterafstotend

IEC 61482, vlamboog klasse 2

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

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

Verlengd rugpand

Broek: 320 gr/m2, 65% katoen / 35% polyester, canvas
Softshell: 320 gr/m2, 92% polyester / 8% elastaan,

Kleuren:

Leverbaar in:

PU membrane, high performance laminate

Rugplooien
voor extra
bewegingsvrijheid
Verlengd rugpand

Meer over onze ateliers

Respectvol ondernemen
over de grens
In onze ateliers werken we uiteraard
op de verantwoorde en sympathieke
Lavans-manier. Dagelijks mogen wij
rekenen op de inzet van zo’n 90
lokale vakmensen.
Eerlijke productie

Kleuren:

Leverbaar in:

Normeringen:

We produceren bedrijfskleding onder ons eigen Lavanslabel. Niet vanwege de ambitie
om kledingproducent te zijn, maar om jullie als klant beter te kunnen bedienen.
Nu zijn we onafhankelijk en hebben we meer
grip in de keten, waar jij als klant van proﬁteert:
Een direct aan te spreken voorraad;
Hoge leverbetrouwbaarheid;
Aanzienlijk kortere levertijden.

Windvanger mouw

Lycra in knieholten
voor optimaal
draagcomfort

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

EN 13034

IEC 61482-2

EN 17353

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.

Flexibel en efficiënt
Anders dan de meeste ateliers,
heeft Lavans gekozen voor een
ﬂexibele aanpak. Met als voordeel
dat we snel maatwerk kunnen
leveren en gemakkelijker kunnen
voldoen aan jullie wensen.

Normeringen bedrijfskleding

Multinorm
Verdekte capuchon
in kraag

EN 1149

Zeer hoge zichtbaarheid
Meest gewaardeerde veiligheidslijn

Vele praktische
opbergmogelijkheden

IEC 61482-2

Kwaliteit:
320 gr/m2, 54% modacryl / 45% katoen / 1% carbon,
2/1 keperbinding

klantspecifieke
aanpassingen
eigen ontwerpen

Bij ons blijft kleding veilig. Wasbeurt na
wasbeurt. Geen zorgen om normeringen
en kwaliteitsbehoud, dat is onze specialiteit.
Kledingstukken worden behandeld met een
beschermende ﬁnish en/of krijgen standaard
controles.

Hoogste bescherming in multi-risicovolle situaties

kleine oplages
afwijkende maten

Bescherming tegen
elektrostatische-oplading
(explosie en brand)

Iedereen beschermd, altijd!

High visibility
geel/oranje

Kleuren:

Leverbaar in:

EN ISO 11611

Bescherming bij lassen en
verwante werkzaamheden

EN ISO 11612

Bescherming tegen
hitte en vlammen

Normeringen:

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

EN 13034

EN 13034

EN ISO 20471

IEC 61482-2

Bescherming tegen
thermische gevaren van
elektrische vlamboog

Bescherming tegen
vloeibare chemicaliën

EN ISO 20471

EN 17353

Bescherming door hoge
zichtbaarheid bij dag,
schemer en nacht
Verbeterde zichtbaarheid in
“medium risk”-situaties

EN 343

Bescherming tegen koude
en lage temperaturen

EN 342

Bescherming tegen
regen en slecht weer

Zuiver en Zeker

onze
KLEINE
lettertjes

We leveren ook

En daarom zit je goed bij Lavans

Ruilpoetsdoeken

1.

Een advies dat past, de hele looptijd
We blijven in gesprek over de gemaakte
afspraken. Sluiten deze nog aan bij
je werkelijke gebruik? Persoonlijke
aandacht noemen we dat. Valt er iets
op? Dan trekken wij aan de bel.

2.

Reële restwaardes die
teruglopen naar 0 euro
Goede en eerlijke afspraken zijn de
basis voor een blijvende samenwerking.
Wil je onverhoopt tóch eerder stoppen
met je kledingpakket of onze samen
werking dan vooraf afgesproken? Dan
betaal je alleen nog de resterende
kledingwaarde van dat moment.

Dienstverlening voor een eerlijke prijs
De overeengekomen prijs is ook het
geen dat je gaat betalen. Wij brengen
geen extra kosten in rekening voor:
transport, milieu, energie en grondstoffen
of waszakken. Daar kun je van op aan!

Bedrijfskleding

4.

Duidelijke afspraak bij
vervangingen en mutaties
Personeelswijzigingen of vroege
slijtage van kleding is niet altijd te
voorzien. Daarom geldt over je hele
abonnementsperiode: 20% van alle
vroegtijdig vervangingen en mutaties
wordt door ons vergoed.

Sanitairhygiëne

Wissers

Foodkleding

5.

Elke klant een realistische looptijd
De levensduur van een kledingstuk
(looptijd) is voor elke klant anders. Wij
gebruiken in onze prijsberekening altijd
een reële looptijd van de kleding,
afgestemd op jou als klant.

Lastig onderwerp?
Wij leggen het uit!

3.

Matten

Cleanroomkleding

Lavans kledingkasten

Tip: Kiezen kan lastig zijn

Kledingkasten

Neem voordat je een keuze
maakt, altijd de contractvoorwaarden door. Zeker als je
meerdere aanbieders vergelijkt.

Altijd schone werkkleding
binnen handbereik
Persoonlijke kledingkasten
Kastinleg mogelijk
Ook verkrijgbaar met onderstel
optioneel:
cijferslot

optioneel:
sleutelslot

Specificaties:
Afmetingen: 2 m x 41 cm x 50 cm

Scan en lees meer

Incl. verhoogde bodem 80 mm
Kledingkast 5-vaks

www.lavans.nl/zuiverenzeker

Kledingkast 10-vaks

Vuilgoedverzamelaar

Voorzien van schuin dak

Altijd schone kleding,
zonder gedoe
Geen zorgen!
Inventarisatie en advies

Kledingmaten opnemen

Productie op maat

Wij nemen écht alle
rompslomp van je over:
Andere kledingmaat?
	
Ruilen is geen probleem;
	Kledingstuk kapot?

Eerste levering

	
We repareren het direct;
	Versleten kleding?
	
Indien gewenst,
automatisch vervangen;
	Medewerker uit dienst?

Veilig en schoon
werken

	
Wij nemen kleding retour;
	Grip op de zaken?

Schoon retour

Ophalen vuil

	
Bekijk het Lavans
klantenportaal.

Klantenportaal

Jouw klantenteam

Wasproces bedrijfskleding

Eindcheck

Eventueel reparatie
en vervanging

Kwaliteitscontrole

Registratie kleding
en handelingen

Neem contact op
Direct contact

Bezoek ons

Servicecentra

Lijstje vol zekerheid

0492 - 59 81 81

Hoofdkantoor Lavans

Apeldoorn

	Certex ISO 9001 en

info@lavans.nl

Vossenbeemd 104a,

Diemen

RABC (NEN-EN 14065)

www.lavans.nl

5705 CL Helmond.

Gouda

ISO 14001

Hoogeveen

ISO 22000

Roosendaal

ISO 14644
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