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Draag bij aan voedselveiligheid 
met detecteerbare artikelen



Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Voedselveiligheid heeft de hoogste 
prioriteit in de voedingsindustrie.
Een van de beheersmaatregelen die genomen kan 
worden om het risico op productvreemde delen in 
voedingsmiddelen te beperken, is het inzetten van 
detecteerbare artikelen.

Daarom worden steeds meer materialen die niet 
gedetecteerd kunnen worden, vervangen door 
producten gemaakt van bijvoorbeeld polypropyleen. 
Een vrijwel onbreekbaar materiaal waarin minuscule 
metalen deeltjes verwerkt zijn, zodat het gehele 
product metaaldetecteerbaar is. Zelfs stukjes van 2 
millimeter kunnen opgemerkt en uitgesloten worden. 
Zo gaat niet de complete batch verloren, maar alleen 
de producten die verontreinigd zijn. Veiliger voor de 
consument en goedkoper voor de producent.

Carel Lurvink is leverancier van metaal-
detecteerbare en röntgenzichtbare producten. 
Onze CaluGuard detecteerbare artikelen 
worden geproduceerd in de EU, voldoen aan de  
Europese en internationale regels voor voedselveilig-
heid en zijn getest door TÜV Rheinland in Duitsland.

De standaard kleur van detecteerbare producten 
is blauw, een kleur die doorgaans niet in 
voedingsmiddelen voorkomt waardoor ongewenste 
materialen ook visueel eenvoudig detecteerbaar zijn. 
Daarnaast zijn steeds meer van onze producten in 
andere kleuren verkrijgbaar. Hierdoor zijn de CaluGuard 
detecteerbare artikelen ook geschikt voor gebruik in 
kleurcoderingsystemen.

Kantoorartikelen
Art.nr. P0092B
CaluGuard nietloze 
nietmachine
De CaluGuard detecteerbare 
nietmachine voegt maximaal 
4 vellen papier samen zonder 
metalen nietjes.

Art.nr. P0370B
CaluGuard paperclip
Detecteerbare paperclip, 
verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en kleuren. Voorkomt 
het gebruik van nietjes of 
traditionele paperclips.

Art.nr. P0075B
CaluGuard klembord A4
Zeer sterk en lichtgewicht 
klembord met RVS clip in A4 
formaat. Compleet detecteerbaar 
en eenvoudig te reinigen.

Art.nr. P0392B
CaluGuard magneet voor 
whiteboard
De CaluGuard detecteerbare 
magneet voor whiteboards is 
beschikbaar in de kleuren blauw, 
geel, groen en rood.

Messen
Art.nr. 01122
CaluGuard Swan 
veiligheidsmes
Detecteerbaar veiligheidsmes voor 
het snel en eenvoudig snijden van 
(plastic) zakken en meerdere lagen 
papier.

Art.nr. 01162
CaluGuard Smartcut 
veiligheidsmes
Voor het openen van diverse 
verpakkingen. Gemaakt van 
metaaldetecteerbare blauwe 
kunststof onderdelen. Voorzien 
van terugverend rvs mes (niet 
inwisselbaar).

Art.nr. P2069
CaluGuard veiligheidsmes UNI
Gemaakt van detecteerbaar 
plastic, voor het veilig snijden 
van folie, leer, strapbanden en 
veiligheidsgordels. Geïntegreerd 
metalen plaatje om kartontape te 
snijden.

Dit overzicht is slechts een deel van ons 
assortiment. Bezoek onze webshop voor 
al onze detecteerbare artikelen. 



Disposables
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Schrijfwaren
Art.nr. P0405BBA
CaluGuard standaard pen
Volledig detecteerbare pen 
met clip en intrekbare punt. 
Verkrijgbaar in de kleuren blauw, 
geel, groen en rood en met vier 
verschillende kleuren inkt.

Art.nr. P0353B
CaluGuard markeerstift
Volledig detecteerbaar, zowel de 
stift als de dop. Niet giftig. Met 
vier kleuren inkt leverbaar: blauw, 
zwart, rood en groen.

Art.nr. P0372B
CaluGuard whiteboard marker
Blauwe, detecteerbare whiteboard 
marker. Leverbaar in de inktkleuren 
blauw, zwart, rood en groen. 

Art.nr. P0379BB
CaluGuard light pen
Volledig detecteerbaar. In de 
kleuren blauw, geel, groen 
en rood beschikbaar, met de 
inktkleuren blauw, zwart, groen 
en rood.

Wondverzorging en gehoorbescherming
Art.nr. P0486
CaluGuard pleister
De pleisters zijn elastisch en 
sluiten goed aan. Geschikt voor 
bewegende lichaamsdelen. 
Wondkussen is voorzien van 
aluminium waardoor deze 
traceerbaar is.

Art.nr. P2265
CaluGuard pleisters assorti
100 steriele pleisters in  
3 formaten (18x72mm, 24x72mm 
en 49x73mm). Acrylkleefstof zorgt 
voor minder huidreacties.

Art.nr. P0489
CaluGuard vingerbob textiel
Elastisch en eenvoudig aan te 
brengen. Ideaal om een pleister op 
zijn plaats te houden of de vinger te 
beschermen. Visueel detecteerbaar 
door de blauwe kleur.

Art.nr. P0645
CaluGuard oordoppen
Volledig detecteerbare 
pluggen. De inzetstukken en 
het snoer zijn gemaakt van een 
detecteerbaar siliconenrubber.

Art.nr. 87389B
CaluGuard Plus haarnet
Deze zogenoemde Clip Cap is 
vervaardigd van non-woven PP 
materiaal met een dubbel elastiek 
en een metalen strip waardoor 
deze detecteerbaar is.

Art.nr. 87391B
CaluGuard Comfort 
baardmasker
Baardmasker voor eenmalig gebruik, 
gemaakt van ademend non-woven 
polypropyleen. Voorzien van 
metalen strip en 2 elastieken..

Art.nr. 87396
CaluGuard Basic mondmasker
Groen mondmasker met vier 
hoofdbandjes. Uitstekende 
pasvorm. Detecteerbaar door de 
verstelbare, metalen neusclip.

Art.nr. 87398
CaluGuard Comfort 
mondmasker
Mondmasker voorzien van twee 
oor-elastieken. Detecteerbaar door 
de verstelbare, metalen neusclip. 
Perfecte pasvorm.



Art.nr. P0497B
CaluGuard schop
Stevige detecteerbare schop 
uit één stuk met D-greep. 
Eenvoudig te reinigen en 
desinfecteren. Verkrijgbaar 
in het blauw en rood en in 
verschillende lengtes.
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Werkmaterialen
Art.nr. P0170B
CaluGuard handschep
Een stevige metaaldetecteerbare 
handschep, voor alle soorten 
droge en vochtige ingrediënten. 
Verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en kleuren.

Art.nr. P0492B
CaluGuard kabelbinders
Detecteerbare kabelbinders in 
4 afmetingen. Gemaakt van 
speciaal detecteerbaar nylon dat 
zowel op metaaldetector als op 
röntgenopname detecteerbaar is.

Art.nr. P1945B
CaluGuard flexibele schraper
Volledig detecteerbare schraper. 
Lichtgewicht en flexibel. 
In verschillende kleuren en 
afmetingen beschikbaar.

Heeft u vragen? 
Onze specialisten 
helpen u graag verder, 
bel naar 053 - 434 43 43 
of stuur een e-mail naar 
info@carellurvink.nl.

Carel Lurvink, omdat iedereen een schone 
en veilige werkomgeving verdient
In 125 jaar tijd heeft Carel Lurvink zich ontwikkeld 
tot een servicegerichte groothandel met een missie; 
werkomgevingen schoner en veiliger maken. Dit realiseren 
wij door onze kennis en ervaring in te zetten bij onze 
klanten en mee te denken over elk vraagstuk. Bedrijven 
en instellingen kunnen bij Carel Lurvink terecht voor 
advies over en inkoop van schoonmaak-, schilder- en 
veiligheidsartikelen, machines, kantinebenodigdheden, 
gevelonderhoud, kleding en verpakkingsmateriaal. 
Ook nemen we graag onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We maken bewuste keuzes als het 
gaat om producten, productiemethoden, mobiliteit en 
verbruiksartikelen.
 
Voorraad, snelle leveringen en bestelgemak
Op de hoofdvestiging in Enschede hebben we 12.500 m2 
magazijnruimte. Dat betekent veel voorraad en snelle 
leveringen, vaak al binnen 24 uur. Ons warehouse is 
compleet geautomatiseerd. Wilt u alleen leveringen 
ontvangen op maandag of moeten wij de voorraad 
beheren? Dat kan allemaal. Met ons eigen wagenpark 
leveren we zelfs op afdelingsniveau tot in de werkkast.

Bestellingen worden vooral geplaatst via ons online 
bestelsysteem Mijn Carel Lurvink. Hier kunnen klanten 
hun persoonlijke bestelomgeving vergaand aanpassen, 
zodat bestellingen extra vlot, accuraat en efficiënt 
verlopen. Voor nog meer bestelgemak is er de Carel 
Lurvink app, waarmee bestellingen met tablet of 
smartphone kunnen worden geplaatst. Maar niet alles 
speelt zich online af, klanten zijn altijd welkom in een 
van onze servicecenters in Enschede, Hilversum of 
Winschoten voor advies of het testen van producten en 
machines.


