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Stoffig? Alles behalve!
‘s Werelds oudste circulaire proces 

gecombineerd met innovatieve 

toepassingen voor service en beheer.

Dat is onze moderne oplossing voor 

jullie bedrijfskleding.

5.800
servicestops per week

Producten

 50 x hergebruik

> 500.000
producten in circulatie

112.500
reparaties per jaar

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



Duurzame containers
Wij sluiten kruisbesmetting uit, 

in elke vorm. Containers krijgen 

een wasbeurt en we gebruiken 

wasbare containerhoezen 

tijdens transport. Meteen een 

duurzame oplossing in de strijd 

tegen plastic. 

Zuiver en Zeker
Dé voorwaarde voor een 

betrouwbare dienstverlening? 

Simpele en transparante afspraken! 

Check de onze online. Inclusief 

handige tips voor als je aanbieders 

gaat vergelijken, zodat dat je een 

verantwoorde, goede keuze maakt.

Dit kun je van 
ons verwachten

High-care wasserij

 ISO 22000 

Volledig geautomatiseerd

 Gescheiden verwerking vuil/schoon

 Kruisbesmetting uitgesloten

 Sluit aan op GMP-eisen

Kundig foodteam

Een zorgeloze (werk)omgeving 
Voedselveiligheid, een thema dat continu aandacht vraagt. Ook bij ons, wij doen niets 

liever. Geef je zorgen voor bedrijfskleding uit handen. Een stressvolle audit, toenemende 

hygiëneeisen of een (dreigend) tekort aan kleding? Bij ons is het in één keer goed 

geregeld, daar kun je op vertrouwen! 

Voordelen Lavans atelier
Bedrijfskleding geproduceerd onder ons 

eigen label. Uiteraard op de verantwoorde 

en sympathieke Lavans-manier:

 Onafhankelijk, meer grip op de keten;

Een direct aan te spreken voorraad;

Hoge leverbetrouwbaarheid;

Aanzienlijk kortere levertijden. 

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. 

  Veilig en schoon: CERTEX-

gecertifi ceerd was  proces 

waar kwaliteit en normering-

behoud is gegarandeerd. 

ISO 9001

NEN-EN 14095

NEN-EN 14065

HACCP 

  Persoonlijke service: kleding 

wordt opgehaald en retour 

gebracht. Zelfs tot ín de kledingkast.

  

    Oprechte aandacht: één vast 

team, zodat jij altijd dezelfde 

medewerkers treft.

  Geen stress  bij slijtage,  personeel-

 wisselingen en maatruilingen. Als je 

 wilt, repareren of vervangen we 

 de kleding automatisch. 

  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. Met RFID-

chips maken we kleding volgbaar 

en de microbiologische reinheid 

aantoonbaar.

onze 
KLEINE 
lettertjes 

Meer over onze ateliers

Scan en lees meer

lavans.nl/zuiverenzeker



Lavans Foodkleding

Opties broekspijpen: 

1. Standaard 2.  Elastisch 
manchet

Opties mouwen 
en broekspijpen: 

2.  Broekspijpen

1. Mouwen

a. standaard

a. standaard

b.  elastisch 
manchet

b.  elastisch 
manchet

Food standaard

 Snel leverbaar

 Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen 

Kwaliteit: 

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

Kleuren: 

Verborgen 
drukknopen

Hoge sluiting 

Verstelbare 
tunnelelastiek 

Ook in blauw 
verkrijgbaar

Bovenkleding 

 Standaard verkrijgbaar van ES t/m 6EL

 Hoge slijtweerstand

Kwaliteit: 

T-shirt en polo: 220 gr/m2, 50% katoen / 50% polyester

Sweater: 300 gr/m2. 50% katoen / 50% polyester 

Kleuren: Leverbaar in:

Bakkerskleding

 Speciale lijn voor bakkers

Kwaliteit: 

Bakkersbuis: 270 gr/m2, 70% katoen / 30% polyester

Bakkersbroek: 240 gr/m2, 65% polyester / 35% katoen

Kleuren:

Veiligheidskleding 

 Geschikt voor de technische dienst

 Beschermt bij las- en slijpwerkzaamheden 

 Met drukknopen aan de mouwen en broekspijpen

Kwaliteit: 

350 gr/m2, 64% katoen / 35% polyester / 1% static control

Kleuren:   Leverbaar in:

Normeringen:

Diepvrieskleding

 Beschermt tot -40°C

 Isolerende thermische voering

 Minimum verlies van lichaamswarmte

Kwaliteit: 

225 gr/m2, 80% polyester / 20% katoen

Kleuren:   Leverbaar in:

Normeringen:

Klein opbergvakje 
binnenzijde

Verborgen 
drukknopen 

Ritssluiting met 
verborgen 

drukknopen

Kraag binnenkant 
voorzien van fl eece

Verborgen 
drukknopen

Binnenzak

Verstelbare 
tunnelelastiek

Bretels 
met gespen

Lavans Foodkleding

Food standaard

Verstelbare 
tunnelelastiek 

Ook in blauw 
verkrijgbaar

Klein opbergvakje 

EN 342

Dubbele 
drukknoopsluiting

Geruite broek

Opstaande 
kraag

Windvangers 
in de mouwen

EN ISO 11611 EN ISO 11612

IEC 61482-2EN 1149

Bakkersbuis Bakkersbroek

Leverbaar in:

Leverbaar in:

Afdelingen herkennen
Creëer herkenbaarheid op de werkvloer met 
foodkleding in diverse kleuren of gekleurde 
kragen. Wij bespreken graag de opties. 

Kwaliteit en allergenen
Kleding onderwerpen aan kwaliteits-
controles is voor ons een standaard. 
Op verzoek voeren we ook allergenen-
testen uit.

Tesco-norm
Indien gewenst leveren wij foodkleding volgens 
de Tesco-norm, volledig zonder zakken.



We leveren ook

Matten

SanitairhygiëneWissers

Ruilpoetsdoeken

Altijd schone kleding, 
zonder gedoe

Geen zorgen! 
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? 

  Wij nemen kleding retour;

  Grip op de zaken? 

  Bekijk het Lavans 

klantenportaal;

  Audit? Lavans sluit aan bij 

de keten met ISO 22000;

  Verandering in kleding-

eisen? Wij zitten er 

bovenop.

Inventarisatie en advies Kledingmaten opnemen Productie op maat

Eerste levering

Wasproces high-care voor voedingsindustrie 

Registratie kleding 

en handelingen

Controle op 

voorwerpen met x-ray

Batchgewijs, geauto-

matiseerd en gesloten

Klantenportaal Jouw klantenteam

Inspectie en 

kwaliteitscheck   

Schoon retour Ophalen vuil

Reiniging 

containers

Kleding 

verpakken

Ons wasproces in beeld? 
Bekijk de video hier. 

lavans.nl/foodwas

Kledingkasten

  Altijd schone werkkleding 

binnen handbereik

  Persoonlijke kledingkasten

 Kastinleg mogelijk

 Ook verkrijgbaar met onderstel

Specifi caties:  

 Afmetingen: 2 m x 41 cm x 50 cm

 Incl. verhoogde bodem 80 mm

 Voorzien van schuin dak

Kledingkast 5-vaks Kledingkast 10-vaks Vuilgoedverzamelaar

optioneel: 
cijferslot

optioneel: 
sleutelslot

Lavans kledingkasten

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

 ISO 14644 – Cleanroom

 MVO Prestatieladder – Niveau 3

Veilig en schoon 
werken


