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Iedereen verdient een  werkomgevingschone & veilige

Al meer dan 125 jaar levert Carel Lurvink producten die werkomgevingen schoner en veiliger maken. 
Door ervaring en kennis te delen met onze klanten en leveranciers heeft Carel Lurvink zich ontwikkeld tot 
totaalleverancier voor alle soorten bedrijven en instellingen. We toetsen onze kennis, producten en service 
aan onze drie kernwaarden. Carel Lurvink is: MVO, servicegericht en innovatief. Vanuit deze waarden zijn 
we er van overtuigd dat Carel Lurvink het stokje traditiegetrouw kan doorgeven, van generatie op generatie.

           Mission statement Carel Lurvink

20170044 Brochure def V 1208

vrijdag 8 december 2017 11:52:06



Iedereen verdient een  werkomgevingschone & veilige

Al meer dan 125 jaar levert Carel Lurvink producten die werkomgevingen schoner en veiliger maken. 
Door ervaring en kennis te delen met onze klanten en leveranciers heeft Carel Lurvink zich ontwikkeld tot 
totaalleverancier voor alle soorten bedrijven en instellingen. We toetsen onze kennis, producten en service 
aan onze drie kernwaarden. Carel Lurvink is: MVO, servicegericht en innovatief. Vanuit deze waarden zijn 
we er van overtuigd dat Carel Lurvink het stokje traditiegetrouw kan doorgeven, van generatie op generatie.

           Mission statement Carel Lurvink

20170044 Brochure def V 1208

vrijdag 8 december 2017 11:52:06

OMDAT IEDEREEN 
EEN SCHONE & VEILIGE  VERDIENTWERKOMGEVING

Werkomgevingen schoner en veiliger maken. Dat is de missie waarmee Carel Lurvink de 
markt bedient. In ruim 125 jaar tijd heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een servicegerichte 
groothandel met een totaalaanbod, van afvalzakken en bezems tot werkschoenen en 
zeepdispensers. Bedrijven en instellingen kunnen bij Carel Lurvink terecht voor een breed 
assortiment op het gebied van:

SINCE 1893

Oprichter Carel Lurvink De vierde generatie Lurvink: Caspar en Julius Lurvink

SCHOONMAAK
VEILIGHEIDS-

ARTIKELEN
SCHILDERS-

BENODIGDHEDEN
BEDRIJFS-
KLEDING

MACHINES
KANTINE-

BENODIGDHEDEN

SAUNA &
WELLNESS

GEVEL-
ONDERHOUD

VERPAKKEN
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DE JUISTE MATERIALEN 
VOOR DE BESTE ZORG

Werknemers in de zorg kunnen hun werk 
goed uitvoeren door producten te 

gebruiken die de workflow optimaliseren. 

Nieuwsgierig naar deze producten? 
We vertellen u er graag meer over 

(salessupport@carellurvink.nl).
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+-

ARTIKEL: 868M

maat M

Supergloves Bluple 
nitrile disposable 
handschoenen 

+-
ARTIKEL: CM2603

1 pak (10)

CaluClean Basic 
microvezeldoek blauw

+-

ARTIKEL:71752

1 doos (10)

CaluClean disposable 
microvezelmop 
42x13cm groen 25st

+-

ARTIKEL: 7106

1 doos (6)

CaluClean kleefdoeken 
op rol 60x20cm wit 
50st

+-

ARTIKEL: DIF1247

1 doos (12)

Deb Instantfoam 
47ml
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DEZE CALUPAINT 
WISSELROL KUNT U 

VRIJBLIJVEND TESTEN!
 

Wij proberen altijd zo goed en zo snel 
mogelijk in te spelen op de wensen en 
(veiligheids-) eisen van onze klanten. 

Zo kunt u veel van onze producten 
uitgebreid testen.  

Neem contact op met sales support 
(053 434 43 43) om te kijken wat de 

mogelijkheden voor u zijn.
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+-

ARTIKEL: 3436

1 doos (100)

CaluPaint wisselrol 
25cm microvezel 
wit 11mm

+-

ARTIKEL: 8551753

1 stuks

CaluPaint telescoopsteel 
115-200cm aluminium 
met blauw handvat

+-

ARTIKEL: 85612

1 pak (12)

CaluGuard Task Plus 
mt. M (9) 
werkhandschoen

+-

ARTIKEL: 18410

1 emmer

ClearBlack V10 
reinigingsdoekjes 

+-

ARTIKEL: 878835

1 pak (10)

CaluGuard stofmasker 
FFP3 + ventiel 
EN149:2001+A1: 2009
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Van reinigingsmiddelen tot 
schoonmaakaccessoires

Van nylon rollers tot 
kunststof kwasten

Van haarnetjes tot
bezoekersjassen

Favoriet bij onze klanten!
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ONE- -SHOPSTOP
”Met een breed en gevarieerd assortiment is Carel Lurvink een echte one-stop-shop”, 
legt productspecialist Caspar Lurvink uit: “Met een perfecte balans tussen prijs en kwaliteit.
We voeren veel A-merken, waarbij we in meerdere gevallen de status van preferred supplier
hebben. Daarnaast ontwikkelen en produceren we zelf producten voor eigen merken.”
Tot de genoemde eigen merken van Carel Lurvink behoren: 

Ÿ CaluClean  | schoonmaakartikelen
Ÿ CaluGuard  | veiligheidsartikelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Ÿ Supergloves  | disposable handschoenen
Ÿ CaluPaint   | schildersbenodigdheden
Ÿ La Belle Vie  | producten voor de sauna- en wellnessbranche

Bij Carel Lurvink kunt u als klant zelf een keuze maken tussen A-merken en eigen merken.

SINCE 1893

EIGEN WAGENPARK

Wij leveren op afdelingsniveau tot in de werkkast. 
Met eigen vrachtwagens bedienen we optimaal 

onze klanten. Ook bij spoedbestellingen.
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CAREL LURVINK
IS  PREFERRED SUPPLIER
VAN VEEL A-MERKEN
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RUIME KEUZE IN A-MERKEN

Carel Lurvink levert, naast haar eigen merken, ook een 
compleet assortiment (vooraanstaande) A-merken. 

Van de meeste A-merken zijn we zelfs preferred supplier. 
Dat betekent dat we intensief samenwerken met onze 

leveranciers en onze klanten altijd kunnen voorzien van de 
meest actuele productontwikkelingen en/of advies.

20170044 Brochure def V 1208

vrijdag 8 december 2017 11:52:27



WAT VINDT U VAN ONZE PRODUCTEN?

Bij Carel Lurvink is het mogelijk om producten van eigen merken te testen. 
Hiervoor zijn de try-out boxen in het leven geroepen; u kunt deze via onze 

sales support aanvragen (053 434 43 43/salessuport@carellurvink.nl).

 We horen graag wat u van onze producten vindt!
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FAVORIET BIJ ONZE KLANTEN
SUPERGLOVES BLUPLE (=BLUE/PURPLE) 

De Supergloves Bluple nitrile disposable handschoenen 
zijn gemaakt van topkwaliteit nitril. Ondanks de 
geringere dikte (3,2 mil.) zijn de handschoenen sterk. 
De Bluple nitrile is bijzonder comfortabel en heeft een 
hoge vingergevoeligheid. Het microstructuur patroon 
op de vingertoppen zorgt voor een zeer goede grip. 
De niet-steriele handschoenen zijn zowel rechts- 
als linkshandig te dragen.

KENMERKEN
Ÿ Materiaal: nitril
Ÿ Maat: S, M, L en XL
Ÿ Kleur: blauw/paars
Ÿ Dikte: 3,2 mil (0,08128 mm)
Ÿ 100 stuks in een doosje
Ÿ 10 doosjes in een omdoos
Ÿ Lengte: 300 mm
Ÿ Latexvrij
Ÿ Siliconenvrij

CE MARKERING
Ÿ Persoonlijk beschermingsmiddel cat. III 

OVEREENSTEMMING MET NORM
Ÿ EN374 onderdeel 1-3 
Ÿ EN455 onderdeel 1-2-3-4 
Ÿ EN420+A1:2009 
Ÿ AQL 1.0 

VOEDSELCONTACT
Ÿ EC Verorderingsrichtlijn 1935/2004 
Ÿ Geschikt voor contact met 

voedingswaren volgens EU 

REGISTRERENDE INSTANTIE
PBM: Centexbel (0493) 

GEPRODUCEERD VOLGENS NORM
Ÿ ISO 9001 gecertificeerd SGS (UK) 

en SIRIM (MY) 
Ÿ ISO 13485 gecertificeerd SGS (UK) 
Ÿ CMDCAS ISO 13485 certificaat 
Ÿ Bevat geen Bisphenol-a (BPA)SINCE 1893
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+-

ARTIKEL: 734

1 rol

CaluClean afvalzak 
70x110cm blauw 
LDPE T60 20st

+-
ARTIKEL: 3011001

1 fles

ClearRed 
S3 Sanitairreiniger 
plus 1ltr

+-

ARTIKEL:886

1 baal +-

ARTIKEL: 87300

1 pak

CaluGuard Basic 
schoenovertrek 
blauw 100st

+-

ARTIKEL: 7518367

1 stuks

Taski Swingo 
455 BMS 
schrobzuigmachine

Satino toiletpapier 
rec.tissue 2-lgs 
40rol 400vel

BREED ASSORTIMENT

Sanitaire ruimtes moeten ingericht en 
onderhouden worden. Werkplekken moeten met 

professionele reinigingsmiddelen en –materialen 
efficiënt worden schoongemaakt. 

Daarnaast is een goede kop koffie of thee op 
elke werkplek een musthave. Bedrijfskleding, 

otoplastieken, gescheiden afvalsystemen, 
schrobmachines; bij Carel Lurvink kunt u alle 

producten vinden die bijdragen aan een schone 
& veilige werkomgeving. 
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PAS- EN AANMEETSESSIES
Otoplastieken aanmeten en passessies op locatie. 

MACHINE- EN LADDERKERINGEN
Verzorgd door gecertificeerde werknemers, eventueel op locatie.

MONTAGESERVICE
Carel Lurvink levert ook op maat gemaakte dispensers, 
die vakkundig worden gemonteerd.

WERKPLEKINVENTARISATIE
We voeren hygiënerondes uit op locatie en brengen 
advies uit over welke producten in welke ruimtes nodig zijn.

OPSTARTSERVICE
Werkmaterialen kunnen kant en klaar geleverd worden, 
denk hierbij bijvoorbeeld aan compleet ingerichte werkkarren.

TECHNISCHE DIENST
Storingen of een defect aan een bij ons gekochte machine?
De technische dienst kan u hierbij helpen.

CAREL LURVINK WAREHOUSE

Ons 12.500 m² warehouse in Enschede is compleet 
geautomatiseerd. Wilt u alleen leveringen ontvangen op maandag 
of moeten wij de voorraad van een instelling of bedrijf beheren? 
Dat kan allemaal. Neem vrijblijvend contact op met sales support 
om u hierover te laten informeren (053 434 43 43/ 
salessupport@carellurvink.nl). Via de chat op carellurvink.nl kunt 
u ook vragen stellen.
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

In 1993 is Carel Lurvink bekroond door Hare Majesteit de Koningin met het predicaat "Bij Koninklijke beschikking 
hofleverancier". Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet 
noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud
met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit.
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Maar niet alles speelt zich online af, benadrukt Caspar Lurvink: “Klanten en andere
belangstellenden zijn ook altijd welkom bij ons servicecenter in Enschede en onze
serviceshop in Hilversum. Daar bieden we onder meer de mogelijkheid om onze machines
en producten te testen. Verder organiseren we passessies met bedrijfskleding en
veiligheidsschoenen op locatie. Ook het aanmeten van bijvoorbeeld gehoorbescherming
kunnen we op locatie verzorgen en onze accountmanagers geven u een advies op maat.” 
Het team van Carel Lurvink staat voor u klaar!

SINCE 1893

TEAM CAREL LURVINK
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ZONDER  SCHOONMAKERS
STAAT ALLES STIL

Kunt u zich een werkomgeving 
voorstellen waar NIET wordt 
schoongemaakt? Schoonmakers 
zorgen ervoor dat er veilig kan 
worden gewerkt. 

Schoonmaakbedrijven kiezen 
producten van Carel Lurvink 
omdat ze met one-stop-shopping 
een goede mix kunnen maken 
van A-merken en eigen merken. 
Vraag onze accountmanager 
naar de juiste mix voor u!
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+-

ARTIKEL: 7513323

1 can

Taski Jontec 
Luna 5ltr 

+-
ARTIKEL: 3012075

1 doos (12)

ClearRed 
S4 periodieke 
sanitairontkalker 750ml 

+-

ARTIKEL:905191

1 stuks

CaluClean PPR 240 
stofzuiger blauw 
compleet

+-

ARTIKEL: 143724

1 stuks

Vileda VoleoPro 
werkwagen

+-

ARTIKEL: 999S

1 doos (10)

Supergloves Plus
nitrile disposable 
handschoenen 100st
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Op de hoofdvestiging in Enschede heeft Carel Lurvink 12.500 vierkante meter magazijnruimte. 
Dat betekent veel voorraad en dus snelle leveringen, vaak al binnen 24 uur. Bestellingen worden 
vooral geplaatst via het online bestelsysteem Mijn carelluvink. Hier kunnen klanten hun persoonlijke 
bestelomgeving vergaand customizen, zodat bestellingen extra vlot, accuraat en efficiënt verlopen. 
Voor nog meer bestelgemak is er de Carel Lurvink app, waarmee bestellingen met tablet en smartphone 
kunnen worden geplaatst, overal en altijd.

BESTELGEMAK
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Het bestelsysteem Mijn carellurvink
kan elke medewerker voorzien 

van een persoonlijke bestellijst
zodat producten snel, accuraat 

en gecontroleerd kunnen worden besteld.
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HYGIËNERONDES

Wij lopen hygiënerondes, 
zodat we bedrijven in de 

voedingsindustrie 
goed kunnen adviseren 

over waterbesparing, 
productkeuzes of audits. 
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+-

ARTIKEL: 832338

maat 38

Dunlop Purofort 
MultiGrip Safety 
S4 laars blauw

+-

ARTIKEL: 7511378

1 can

Diversey Enduro 
Plus VE6 W2/W3

+-

ARTIKEL: 2210 + 482020

1 doos (5)

ClearWipe NFP50 
poetsdoeken Multi 
Purpose met dispenser

+-

ARTIKEL: K6692 + K6989

1 pak

Scott® Max handdoek-
rol blauw Airflex met
Aquarius dispenser

+-

ARTIKEL: P0405BB

1 doos (50)

CaluGuard standaard 
pen detecteerbaar 
met clip en blauwe inkt
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VOEL ERVARING EN KWALITEIT

De ClearWipe NFP50 is een multi-inzetbare 
poetsdoek met een groot absorptievermogen 
(olie/water) en een hoge scheurvastheid. 
De NFP50 is pluisarm en door het soepele 
materiaal zeer geschikt voor poetswerkzaamheden. 

De ClearWipe NFP50 is 
goedgekeurd voor gebruik 
in de voedingsindustrie.

 • groot absorptievermogen
 • zeer geschikt voor    
   poetswerkzaamheden
 • foodproof
 • herbruikbaar

WIPE

+-

ARTIKEL: 2210

1 popup

ClearWipe NFP50 
poetsdoeken Multi 
Purpose 80st

SINCE 1893

20170044 Brochure def V 1208

vrijdag 8 december 2017 11:52:52



VOOR PROFESSIONALS

Bij Carel Lurvink vindt u professionele 
producten voor industriële bedrijven en 

bouwbedrijven. Disposable kleding, 
stofmaskers, veiligheidshelmen, 

werkhandschoenen, lockout-tagout, 
signalisatie: bij Carel Lurvink vindt u 

alle producten die bijdragen aan 
een schone & veilige werkomgeving. 
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+-

ARTIKEL: 87371

maat L

CaluGuard Pro Cool 
overall met capuchon 

+-

ARTIKEL: G30NUVOR

1 doos (20)

3M Peltor G3000 
veiligheidshelm oranje 
met o.a. ventilatie

+-

ARTIKEL:85585

1 pak (12)

CaluGuard Easyflex 
werkhandschoen

+-

ARTIKEL: 158592lg

41

Diadora Run S3 
maat 41 bruin/blauw

+-

ARTIKEL: 2230

1 popup

ClearWipe NM70 
poetsdoeken Multi 
Purpose 80st
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U
S

T
R

IE
 &

 B
O

U
W

+-

ARTIKEL: 87371

maat L

CaluGuard Pro Cool 
overall met capuchon 

+-

ARTIKEL: G30NUVOR

1 doos (20)

3M Peltor G3000 
veiligheidshelm oranje 
met o.a. ventilatie

+-

ARTIKEL:85585

1 pak (12)

CaluGuard Easyflex 
werkhandschoen

+-

ARTIKEL: 158592lg

41

Diadora Run S3 
maat 41 bruin/blauw

+-

ARTIKEL: 2230

1 popup

ClearWipe NM70 
poetsdoeken Multi 
Purpose 80st
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+-

ARTIKEL: LBV30129

1 fles

La Belle Vie 
opgietmiddel 
perenbloesem 1ltr

+-
ARTIKEL: B730005

1 zak

La Belle Vie scrubzout 
Superieur rozen 25kg 

+-

ARTIKEL:7508419

1 stuks

Diversey 
Clax Revita 35B1 
20kg

+-

ARTIKEL: 9535PI

1 stuks

Pistool voor Clean-boy 
2,8ltr schuimpistool

+-

ARTIKEL: 954

1 stuks

Unger Long Finger 
90cm

ONZE EXPERTISE IS
UW VOORSPRONG

U kunt profiteren van onze 
expertise. Carel Lurvink 
bestaat al 125 jaar. 
We kunnen ieder bedrijf  
adviseren over hygiëne-
oplossingen. Hygiëne is een 
belangrijk punt als gasten 
een oordeel moeten geven 
over de accommodatie. 
Een schoon toilet of een 
lekker kopje koffie kunnen 
bijdragen aan net dat
beetje extra. Een aantal 
grote sauna & wellness 
bedrijven behoren tot 
onze trouwe afnemers.
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Sinds de oprichting in 1893 is Carel Lurvink nog altijd een echt familiebedrijf. Intussen 
staat met Julius en Caspar Lurvink de vierde generatie aan het roer. Een trotse traditie, 
weerspiegeld door het feit dat het bedrijf zich Hofleverancier mag noemen. “En adel 
verplicht, dus we nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus Julius 
Lurvink. “Zo werken we met een milieumanagementsysteem conform ISO14001. 
We maken bewuste keuzes als het gaat om producten, productiemethoden, mobiliteit en 
verbruiksartikelen. Daarnaast hebben we onze hoofdvestiging voorzien van een grote 
zonnestroominstallatie. Onze ambitie is óók om de wereld zo schoon mogelijk te houden.” 

HOE DOEN WIJ DAT?

Duurzaam ondernemen vinden wij vanzelfsprekend; energie genereren wij grotendeels 
van eigen zonnepanelen, werknemers maken gebruik van hun persoonlijk maatschappelijk 
budget, we kopen duurzaam onze producten in en hanteren paperless office. 

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Regionaal en nationaal zijn er steeds meer klanten die de weg naar Carel Lurvink weten te vinden. 
Om alle klanten snel te kunnen bevoorraden, was er behoefte aan extra opslagruimte. Begin 2017 is er 
een bestaande bedrijfsruimte aangekocht aan de achterzijde van het hoofdkantoor. Deze twee gebouwen 
zijn met elkaar verbonden door een nieuw gebouwd magazijn van 18 meter hoog.

Medio 2018 zullen de nieuwe ruimtes in gebruik worden genomen. “We wisten enige tijd geleden al dat 
we uit ons jasje groeiden en hebben de tijd genomen om een geschikte locatie te vinden. Toen we 
vernamen dat het pand van onze achterburen verkocht zou worden, werd snel duidelijk dat dit de beste 
optie voor uitbreiding zou zijn. We zijn klaar voor de toekomst“, aldus Managing Director Julius Lurvink.

BOUWEN  TOEKOMSTAAN DE
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WWW.CARELLURVINK.NL

HOOFDKANTOOR SERVICESHOP  +31 (0) 53 434 43 43  
Marssteden 40   Franciscusweg 279A  +31 (0) 53 433 71 05  
7547 TC Enschede  1216 SG Hilversum   info@carellurvink.nl   
       chat via www.carellurvink.nl   

Op de hoogte blijven van producten of ander nieuws? Volg ons op social media.
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