Onze service voor
cleanroom
Productfolder

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

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. Dit maakt ons dé betrouwbare
cleanroom partner. Met onze 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
Farmacie
GMP

• 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

Testen op kwaliteit
Kleding verlaat de clean
room niet, voordat deze
de kwaliteitstesten heeft
doorstaan. Zo controleren
we de luchtdoorlaat
baarheid van de kleding
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 en GMP Annex 1 (EM)
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 14065, ofwel RABC.
Daarnaast voldoet de Lavans cleanroom ook aan de microbiologische eisen zoals
gesteld in de GMP Annex 1. Zowel voor het werken als voor het uitvoeren van de
Environmental Monitoring (EM) in een cleanroom.

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

Raglan mouw

Volledig assortiment

Opening voor
pootjes cleanroom
bril

Verstelbare gesp

Kap

Verstelbare
gesp kap

Kwaliteit:

Complete bescherming

118 gr/m2, 98% polyester /

Alle artikelen op voorraad

2% carbon

ESD overall
Geleidende afwerking
Hoge bescherming tegen deeltjes

Rits met
drukknoop

en elektrostatische ladingen
Hoog comfort

Kleuren:
Kwaliteit:
Drukkers voor
bevestigen
gezichtsmasker

118 gr/m2, 98% Polyester / 2% Carbon
Genormeerde ESD
kleding

ESD ruit

Kleuren:

Rits

Laarzen

Oversokken

Kwaliteit:

Kwaliteit:

118 gr/m , 98% polyester /

98% polyester / 2% carbon

2

ESD manchet
mouw

2% carbon
Verstelbare
tunnelelastiek

Bevestigingsmogelijkheid
naamkaartje

Kleuren:

ESD zool

Kleuren:
Verstelbare gesp
laars

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

Altijd schone kleding,
zonder gedoe

Kledingvoorschriften cleanroom
Welke kleding hoort bij welke cleanroom classificatie?

ISO14644-1
GMP EU
FS209D

ISO 5
A+B
100

ISO 6
B
1.000

ISO 7
C
10.000

ISO 8
D
100.000

Overall

+

+

+/-

+/-

Jas

-

-

+

+

Onderkleding

+ als onderkleding

+ als onderkleding

+ als bovenkleding

+ als bovenkleding

+

+/-

-

-

Haarnetje

+

+

+

+

Mondkapje

+

+/-

-

-

+

+/-

-

-

Kledingmaten opnemen

Productie op maat

Wij nemen écht alle
rompslomp van je over:
Andere kledingmaat?
Ruilen is geen probleem;
Kledingstuk kapot?
We repareren het direct;
Versleten kleding?
Indien gewenst,
automatisch vervangen;
Medewerker uit dienst?

Veilig en schoon
werken

Laars

+

+

+/-

+/-

Schoenhoes

-

+/-

+/-

+

Bij elke toetreding

3x per week

2x per week

Wisselfrequentie kleding

Inventarisatie en advies

Eerste levering

Kap

Handschoenen

Geen zorgen!

Wij nemen kleding retour;
Grip op de zaken?

Schoon retour

Ophalen vuil

Bekijk het Lavans
klantenportaal.

Klantenportaal

Jouw klantenteam

2x per week
Wasproces bedrijfskleding

Eindcheck

Eventueel reparatie
en vervanging

Kwaliteitscontrole

Registratie kleding
en handelingen

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

Neem contact op
Direct contact

Schoenen

Mondkapjes

Handschoenen

Haarnetjes

Plakmatten

Schoonmaakdoekjes

Bezoek ons

Servicecentra

0492 - 59 81 81

Hoofdkantoor Lavans

Apeldoorn

Certex ISO 9001 en RABC (NEN-EN 14065)

info@lavans.nl

Vossenbeemd 104a

Diemen

– Kwaliteitsmanagementsysteem

www.lavans.nl

5705 CL Helmond

Gouda

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Hoogeveen

ISO 22000 – Voedselveiligheidssysteem

Roosendaal

ISO 14644 – Cleanroom

V.2.0

Lijstje vol zekerheid

MVO Prestatieladder – Niveau 3

