
Onze service voor
poetsdoeken
 Productfolder

AbsorptiemattenPoetsdoeken



Stoffig? Alles behalve!
‘s Werelds oudste circulaire proces

gecombineerd met innovatieve

toepassingen voor service en beheer.

Dat is onze moderne oplossing voor

jullie poetsdoeken.

5.800
servicestops per week

50 x
gemiddeld hergebruik

> 500.000
producten in circulatie

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

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

Duurzaam  
maar niet duur
Onze producten zijn langdurig 

in gebruik én duurzaam gepro

duceerd. Een milieu vriendelijk 

alternatief voor wegwerp

artikelen. En met onze service 

nog handig ook! Extra mooi:  

op jaarbasis hoeft het niets te 

schelen in de bedrijfsporte

monnee. Wij maken graag  

een berekening voor je.  

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. 

Gratis proberen
Ervaar zélf het gemak van onze 

poetsdoekenservice. Test de 

poetsdoeken op werking en 

kwaliteit, uiteraard zonder 

kosten of verplichtingen. 

Altijd voldoende 
poetsdoeken. 
Schoon en  
gebruiksklaar!
Onze dienstverlening gaat verder  

dan alleen het leveren en wassen 

van poetsdoeken. Dat is het minimale 

wat je van ons mag verwachten. 

  Niet misgrijpen: automatisch  

wissel ing van producten. Zelfs tot  

ín de werkplaats.

  Gemak van ontzorgen: zodat je 

inkopen/wassen niet zelf hoeft te 

doen. 

  Oprechte aandacht: één vast team, 

zodat jij altijd dezelfde medewerkers 

treft.

  Minimale investering: met vooraf 

zicht op de kosten. 

  Precies genoeg: wij geven een 

passend advies. Verkeerde inschat-

ting? Dan sturen we de dienst-

verlening kosteloos bij. 

  Duidelijke afspraken: de basis voor 

een betrouwbare én lang durige 

samenwerking. Wij hanteren een 

eerlijke prijs zonder extra kosten.

Scan en regel proef

www.lavans.nl/proef

Scan en lees meer

lavans.nl/zuiverenzeker

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


Ruilpoetsdoeken

Wisselsysteem

Poetsdoek metaal 

Poetsdoek grafisch

Poetsdoek pluisarm

Automotive Grafisch

Industrie

Poetsdoeken containers

 Voor elke poetsdoek een eigen container

 Luchtdicht afsluitbaar

 Geschikt voor chemische opslag

  Voldoet aan de voorgeschreven norm (UN 3088)  

en ADR wetgeving

Kleine container: max. 350 stuks formaat: 88 x 60 x 40 cm

Grote container: max. 600 stuks formaat: 88 x 60 x 60 cm

Poetsdoeken dispenser

Dispenser

  Altijd voldoende poetsdoeken dicht bij de werkplek

  Tijdbesparend en opgeruimd werken

  Compact, sterk en verrijdbaar 

Afmeting:  115 x 50 x 45 cm

Materiaal:  metaal

Inhoud:    ca. 100 schone poetsdoeken (boven)  

en 100 gebruikte poetsdoeken (onder)

Uitneembare bak

Licht metaal

Verrijdbaar

Poetsdoek algemeen

Kwetsbaar

Poetsdoek algemeen, grafisch en metaal

Formaat: 30 x 40 cm (incl. krimp)

Kwaliteit: 80% katoen / 20% polyester

Poetsdoek pluisarm

Formaat: 37 x 32 cm (incl. krimp)

Kwaliteit: 65% katoen / 35% polyester

Voordelen poetsdoeken

 Stevig en volumineus: doeken pluizen niet.

 Duurzaam product: 70% van gerecycled materiaal.

  Milieuvriendelijk: geen afval in tegenstelling tot wegwerpdoeken. 

 Groot absorptievermogen: tot 3 keer het eigen gewicht.

 Een herkenbare doek: voor elke branche een eigen kleur.

  Gesloten ruilsysteem: aantal doeken dat bij de ene wisseling wordt 

ingeleverd, krijg je bij de volgende wisseling schoon retour.  

  Voor iedereen: service ook beschikbaar voor kleine aantallen. 

Voorkom afval 
problemen 

Let op! Steeds meer afvalverwerkers 
nemen vervuild absorptiemateriaal niet 
meer aan. Voorkom dat je uiteindelijk toch 
met je wegwerpdoeken blijft zitten.



We leveren ook

Bedrijfskleding

Sanitairhygiëne

Wissers Matten

Genormeerde bedrijfskleding, 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.

CleanroomkledingFoodkledingVeiligheidskledingWerkkleding

Absorptiematten

Wisselsysteem

  Geschikt voor lekkages onder machines of onder 

voertuigen bij bijvoorbeeld reparaties

  Bescherming van de vloer tegen hydraulische olie of 

koelvloeistof bij draaibanken

  Milieuvriendelijk alternatief voor grid, zaagsel, papier  

en absorptiekorrels

Kwaliteit: 

Buitenzijde: 65% polyester / 35% katoen 

Binnenzijde:  speciale vezel PP / viscose

Kleine absorptiemat

Formaat: 60 x 90 cm

Absorptievermogen: 2,5 liter

Gewicht: 250 gr/m2

Grote absorptiemat

Formaat: 60 x 180 cm

Absorptievermogen: 5 liter

Gewicht: 280 gr/m2

Absorptiematten container

 Luchtdicht afsluitbaar

 Geschikt voor chemische opslag

  Voldoet aan de voorgeschreven norm (UN 3088)  

en ADR wetgeving

Formaat: 88 x 60 x 40 cm 

Inhoud: max. 15 kleine matten / max. 10 grote matten

Olie, metaal

Combi-pakket
Het is mogelijk om zowel grote 
als kleine matten af te nemen. 
Vraag naar de mogelijkheden 
van ons combipakket. 

Veilig werken
Ken je het gevaar van spontane 

ont branding? Gebruikt poetspapier 

kan in een afvalbak gaan broeien. 

Bij ons staat veiligheid voorop! 

Onze containers zijn getest op 

brandveiligheid. Daarnaast ontvang 

je een veiligheidsklem als preven-

tieve oplossing voor broeibrand.

Scan en lees meer

lavans.nl/veiligwerken

https://www.lavans.nl/veiligwerken?utm_source=folder-pd&utm_medium=qr&utm_campaign=veilig-werken


Altijd voldoende poetsdoeken, 
zonder gedoe

Geen zorgen! 
Wij nemen écht alle 

rompslomp van je over: 

  Blijvend voorraad 

checken? Wij leveren 

automatisch afgestemd 

op gebruik; 

  Angst voor broeibrand? 

Onze veiligheidsklem 

voorkomt problemen;

  Slingerende doeken? 

Niet met onze dispenser 

en containers; 

  Genoeg van de afval

berg? Ruilpoetsdoeken 

zijn een duurzame 

oplossing. 

Gratis uitproberen

geen kosten of verplichtingen

Flexibele service

tussendoor op- en afschalen  

naar jouw behoefte

Eerste levering 

geleverd tot in de werkplaats

Automatische wisseling

want poetsdoeken worden vies

Veilig en schoon 
werken

Klantenportaal Jouw klantenteam

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

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

