
Onze service voor
bedrijfshygiëne
 Productfolder

Sanitair Matten Wissers



Maak kennis met 
onze familie

Kerngezond en lekker onszelf
Wij zijn eigenzinnig, maar niet zonder 

reden. Ondernemen met lef! Dát is 

wat we als familiebedrijf graag doen.

Alles draait om mensen  
Wij zijn een club betrokken, kleur   rijke 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! 

Makkelijk zat! 
Klanthousiasme kent bij ons 

geen grenzen. Verras de klant, 

elke dag. Zo simpel is het… 

Doel behaald: CO
2
-neutraal! 

Sinds 2020 produceren wij CO
2
-

neutraal. En dat geeft energie! 

Duurzaam van binnenuit
Vanuit ons hart, onze mensen  

en onze passie. Zo blijven we 

gezond én zetten we onze 

familietraditie voort.

lavans.nl/duurzaamheid

250+
medewerkers

10.000+
klanten

Scan en lees meer

Stoffig? Alles behalve!
‘s Werelds oudste circulaire proces

gecombineerd met innovatieve

toepassingen voor service en beheer.

Dat is onze moderne oplossing voor

jullie bedrijfshygiëne.

5.800
servicestops per week

50 x
gemiddeld hergebruik

> 500.000
producten in circulatie

https://www.lavans.nl/over-lavans/duurzaamheid?utm_source=folder-bh&utm_medium=qr&utm_campaign=duurzaam
https://www.lavans.nl/nieuws/co2-neutraal-en-nog-lang-niet-tevreden?utm_source=folder-bh&utm_medium=qr&utm_campaign=co2


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. 

Dit kun je van 
ons verwachten

Service voor sanitair
  Niet misgrijpen op verbruiks

artikelen, deze worden 

automatisch bij geleverd.

  Lavans montagedienst regelt 

installatie (en reparatie) van 

de automaten.

  Geen risico: 100% garantie 

op defecte onderdelen of 

automaat. 

Service voor vloerhygiëne
  Direct gebruiksklaar: altijd 

een schone mat of wisser ter 

beschikking. 

  Gegarandeerde kwaliteit: 

alle producten worden na het 

wassen gecontroleerd. 

  Bespaar op schoonmaaktijd 

en -kosten: houd vloeren 

tussendoor schoon.

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. 

Altijd een  
schone werkplek. 
Een blijvende en 
betrouwbare  
oplossing! 

  Persoonlijke service: 

automatische wisseling van 

producten. Zelfs tot ín de 

poetskast. 

  

   Oprechte aandacht:  één vast

 team, zodat jij altijd dezelfde 

 medewerkers treft.

  Precies genoeg: wij geven een 

passend advies. Verkeerde 

inschatting? Dan sturen we de 

dienstverlening kosteloos bij. 

  Gemak van ontzorgen zodat  

je inkopen/wassen niet zelf hoeft 

te doen.

   Duidelijke afspraken: de basis 

voor een betrouwbare én 

langdurige samenwerking.  

Wij hanteren een eerlijke prijs 

zonder extra kosten.

Scan en lees meer

lavans.nl/zuiverenzeker

Gratis proberen van 
Effektmat en Lavans
wisser. Geen kosten  
of verplichtingen.

lavans.nl/
proef

https://www.lavans.nl/zuiverenzeker?utm_source=folder-bh&utm_medium=qr&utm_campaign=zuiver-en-zeker
https://www.lavans.nl/proefplaatsingen?utm_source=folder-bh&utm_medium=qr&utm_campaign=proefplaatsing


Matten

Effektmat

 Bacterieremmend en sterk absorberend

 Houdt vocht en inloopvuil vast

 Beste keuze voor iedere toegang of doorgang 

Kleuren: 

 Antraciet

Leverbare maten:

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

Nylonmat

 Langdurig representatief

 Houdt zand en inloopvuil tegen

 Vermindert schoonmaakkosten en vloerslijtage 

Kleuren: 

 Zwart Antraciet

Leverbare maten:

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

Logomat

 Eyecatcher die dankzij nylonkwaliteit mooi blijft

 Houdt zand en inloopvuil tegen

 Ideaal voor het uiten van boodschappen 

Leverbare kleuren en maten:

Verkrijgbaar in ieder gewenst design en formaat

Scrapermat

 Schraapt grof vuil van schoenen

 Ideale oplossing voor buiten 

 Uitgevoerd met antislip-rug  

Kleuren: 

 Antraciet

Leverbare maten:

85 x 150 cm, 115 x 175 cm

Perforatiegaten voor 
vochtafdrijving 

Stevige nylon vezels
Katoenen vezels met 
unieke minerale olie

Schoon- 
loopmat

Schoon- 
loopmat Buitenmat

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!

Schoon- en
droogloopmat

Sanitairhygiëne

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

1. Handdoekautomaat standaard  
H 47,5 x B 41 x D 25,5 cm

7. Zeepdispenser lotion  
H 26,5 x B 11 x D 11,8 cm 

9. Non-touch zeepdispenser  
H 28,5 x B 12,7 x D 11,8 cm 

13. Damesverbandcontainer non-touch  
H 65 x B 36 x D 18 cm

14. Papierbox  
H 70,1 x B 34 x D 23,7 cm

3. Handdoekautomaat retractable  
50,2 x 41,1 x 25,7 cm

4. Midiroldispenser 
H 31 x B 25 x D 25,3 cm

5. Duo toiletrolhouder  
H 19,7 x B 31 x D 14,3 cm

6. Jumbo toiletrolhouder  
H 29,3 x B 31,3 x D 13,2 cm  

2. Vouwhanddoek dispenser 
H 38 x B 31 x D 13 cm  

8. Zeepdispenser foam  
H 27,5 x B 11 x D 11,8 cm  

10. Luchtverfrisser 
H 20 x B 11,5 x D 8.6 cm

11. Industriële zeepdispenser
H 34,5 x B 17,5 x D 15 cm 

12. Toiletborstel
H 40 x B 13,5 x D 13,5 cm

 Zeer complete lijn

 Grote capaciteit voor vullingen

 Inclusief montage en onderhoud 

  Design aanpasbaar naar eigen smaak

  Bestand tegen veelvuldig gebruik

Ellipse

Ook leverbaar:

Non-touch zeepdispenser foam,  

Geurverfrisser, Toiletbrilreiniger 

en Damesverbandcontainer.

Handdoeken service
Scan of vraag naar ons assortiment bad, 
thee, keuken en microvezeldoeken.

Wit Design

Keuze afwerking automaten:

Rood Wit

Keuze kleur frontjes:

MetaalZwart Blauw

Scan of vraag naar 
onze nontouch Smart 
sanitairlijn.

Non-touch 
Smart sanitairlijn

https://www.lavans.nl/sanitairhygiene/handdoeken?utm_source=folder-bh&utm_medium=qr&utm_campaign=sanitair
https://www.lavans.nl/sanitairhygiene/sanitairlijn-smart?utm_source=folder&utm_medium=qr&utm_campaign=sanitairlijn-smart


We leveren ook
Bedrijfskleding

Ruilpoetsdoeken

Werkkleding Veiligheidskleding

Ruilpoetsdoeken  

  Voor iedere branche een specifieke 

poetsdoek

  Altijd controle op mogelijke 

metaaldelen

Foodkleding Cleanroomkleding

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.

Dispenser  

  Altijd voldoende poetsdoeken dicht 

bij de werkplek

 Tijdbesparend en opgeruimd werken

 Compact, sterk en verrijdbaar

Absorptiematten  

  Geschikt voor lekkages onder 

machines

  Milieuvriendelijk alternatief voor grid, 

zaagsel, papier en absorptiekorrels etc. 

Lavanswissers

Ergonomisch 
handvat

Buigbaar frame

Extra grip

Unieke 
stofbindende 

eigenschappen 
2 standen: 

wendbaar en vast

Handwisser

Telescoopsteel

 Gemak: geen gedoe met water, snoeren of elektriciteit

 Doeltreffend: neemt stof op dat bezems verplaatsen

 Praktisch: komt op plekken waar veegmachines niet bijkomen

 Flexibel: beweegt eenvoudig onder stellingen

  

Leverbare maten: 

50 cm, 75 cm en 100 cm

Inclusief:  

muurklem en uitneembare 

opvangbak met opveegrand

40 cm

Voor magazijnstellingen en goederen

4 meter hoog

Stofvrij tot op grote hoogte

Lavanswisser light-use

Lavanswisser heavy-use

1 uur
Lavanswisser

1500 m2

1200 m2

900 m2

600 m2

300 m2

0 m2

1 uur
wisdoekje

1 uur
stofzuiger

1 uur
veger

Efficiënt en tijdbesparend
Tot 5 keer sneller dan andere vloerreiniging

Lavanswisser 

Scan en regel proef

lavans.nl/proef

Alle wissers zijn ook verkrijgbaar 
voor lichtere vervuiling: zoals 
kantoren, winkels en showrooms.

https://www.lavans.nl/gratis-wisser-op-proef?utm_source=folder-bh&utm_medium=qr&utm_campaign=lavanswisser


Neem contact op

Direct contact

 0492 - 59 81 81

 info@lavans.nl

 www.lavans.nl

V.2.0

Servicecentra

Apeldoorn

Diemen

Gouda

Hoogeveen

Roosendaal

Bezoek ons

Hoofdkantoor Lavans

Vossenbeemd 104a

5705 CL Helmond

Lijstje vol zekerheid

  Certex ISO 9001 en RABC (NEN-EN 14065) 

– Kwaliteitsmanagementsysteem

 ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

 ISO 22000 – Voedselveiligheidssysteem

Een hygiënische werkomgeving 
zonder gedoe
Sanitair
Duurzame oplossing voor jouw toilet

Vloerhygiëne
Altijd een schone bedrijfsvloer

Gratis uitproberen

geen kosten of verplichtingen

Inventarisatie en advies

afgestemd op jouw personeel 

en bezoek

Eerste levering 

geleverd tot achter de deur 

of poetskast

Montage automaten

door de Lavans-montagedienst 

Flexibele service

tussendoor op- en afschalen  

naar jouw behoefte

100% garantie

Automaat stuk? 

Wij repareren het!

Automatische wisseling

want matten en wissers  

worden vies

Automatische wisseling

van schone handdoek(roll)en en 

verbruiksartikelen die opraken 

Veilig en schoon 
werken

Veilig en schoon 
werken

KlantenportaalKlantenportaal Jouw klantenteamJouw klantenteam

mailto:%20info%40lavans.nl%20?subject=
http://lavans.nl

