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Disposable microvezel 
vlakmoppen en doeken  
voor absolute hygiëne

Voorkom 
kruisbesmetting  

en methodefouten 
met disposable 

microvezel hygiëne-
oplossingen 



Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Disposable wisdoeken (droge reiniging)

Disposable microvezel vlakmoppen (natte reiniging)

Art.nr. 7106
CaluClean wisdoeken op rol
CaluClean wisdoeken o.b.v. 
kleefstof. Laten geen residu achter. 
Zeer efficiënt voor het opnemen 
van zand, stof en grover vuil. 
• 60 x 20 cm
• Wit
• 50 wisdoeken op rol
• Geen koker

Art.nr. 71555
CaluClean triple-D wisdoeken  
op rol (in dispenser toepasbaar)
Deze statische stofwisdoek is door 
het reliëf zeer geschikt voor grovere 
vervuiling, zoals steengruis en 
zanddeeltjes. Laat geen residu achter. 
• 60 x 20 cm
• Wit
• 10 rollen x 25 wisdoeken

Art.nr. 71757
CaluClean telescoopsteel ergo
Ergonomische telescoopsteel 
van aluminium. De steel is in 
lengte verstelbaar van 100 tot 
160 cm. De juiste lengte voorkomt 
rugklachten. Het bolhandvat 
vermindert de druk op het 
polsgewricht.

Art.nr. 71760
CaluClean frame Lamello grijs 
Hygiënisch stofwisframe van 
60 cm breed, met rubberen 
lamellen en 4 rozetsluitingen. De 
lamellen zorgen voor een optimale 
drukverdeling over de gehele 
wisdoek. Volledig te reinigen en 
desinfecteren.

Vloerreiniging pre-wet methode
■  Aantal taken vooraf bekend, dus ook het aantal moppen
■  Voorbereiding in de werkkast i.p.v. op locatie
■  Geschikt voor oppervlaktes tot 30m2

■  Optimale reinigende werking d.m.v. microvezels

Art.nr. 71793
CaluClean pre-wet 
disposable mop
3-laags disposable pre-wet mop met 
hoog absorptievermogen. Water 
toevoegen en klaar voor gebruik.
• 42 x 13 cm
• Wit
• 20 x 10 moppen in een doos

Vloerreiniging spray methode 
■  Geschikt voor oppervlaktes tot 50m2 en spot cleaning

Art.nr. 71752A
CaluClean disposable microvezel 
spray vlakmop
De CaluClean disposable microvezel 
spray vlakmop bestaat uit 3 lagen; een 
laag die zorgt voor het reinigen, een 
absorberende laag en een laag voor de 
hechting. Alleen met water te gebruiken. 
• 43 x 13 cm
• Groen
• 10 x 20 moppen in een doos

Art.nr. 71751A
CaluClean disposable spray vlakmop
De CaluClean disposable spray vlakmop 
bestaat uit 3 lagen; een laag die zorgt 
voor het reinigen, een absorberende 
laag en een laag voor de hechting. Kan 
gebruikt worden met chemie. 
• 43 x 13 cm
• Blauw
• 10 x 20 moppen in een doos

Voordelen van disposable wisdoeken t.o.v. stofzuigen
Hygiënisch: optimaal resultaat, vloeren worden 
volledig stofvrij. Minder kans op kruisbesmetting 
doordat er minder stofdeeltjes in de lucht komen.

Ergonomisch: minder  
lichamelijke belasting.

Efficiënt: overal inzetbaar  
(behalve op tapijt), hogere m2 
per uur prestatie.

Art.nr. 71795
CaluClean pre-wet emmer grijs
Kunststof emmer voor het 
voorbevochtigen van de CaluClean 
microvezel doeken en vlakmoppen.



Art.nr. 71755
CaluClean aluminium 
sprenklersteel 
Alumiunium sprenklersteel met 
reservoir van 500ml. Eenvoudig te 
vullen onder de kraan (eventueel 
met reinigingsmiddel). Door op de 
knop bovenop de steel te drukken, 
sproeit er een hoeveelheid water 
uit de onderzijde van de steel. 

Art.nr. 71756
CaluClean spraysteel 
Spray steel van 150cm met 
uitneembare drukpompverstuiver 
van 500ml en een frame van 40cm 
breed voorzien van velcro.

Art.nr. 71796
CaluClean vlakmopframe 
met locksysteem 
Kunststof frame met speciale 
zwarte microplast strips en lock 
systeem om de steelverbinding te 
fixeren. 

Art.nr. 71759
CaluClean adapterpad  
t.b.v. disposable vlakmop
De adapterpad zorgt ervoor dat 
de disposable mop goed hecht 
en geeft een ideale drukverdeling 
over het volledige oppervlak van 
de mop. Ook geschikt voor velcro 
microvezel vlakmoppen.

Disposable microvezeldoeken (klamvochtige reiniging)

Vloerdesinfectie

Voordelen van disposable microvezel vlakmoppen en doeken

Art.nr. 71790
CaluClean desinfectiemop
Disposable desinfectiemop met hoog absorptievermogen. 
Neemt 170 ml desinfectant op en geeft het gedoseerd weer af.  
Geschikt voor ruimtes als behandelpoli's, operatiekamers, 
toiletgroepen en in de voedingsindustrie.
• 42 x 13 cm
• Blauw
• 20 x 5 moppen in doos

Art.nr. 71780
CaluClean disposable microvezeldoeken (blauw)
Hoge kwaliteit microvezel. Voelt door extra zware kwaliteit aan 
als textiel. Klamvochtig gebruiken.

Art.nr. 71785
CaluClean disposable microvezeldoeken (roze)
Hoge kwaliteit microvezel. Voelt door extra zware kwaliteit aan 
als textiel. Klamvochtig gebruiken.

• 40 x 38 cm 
  (ook in andere maten verkrijgbaar)
• Per stuk ¼ gevouwen
• 10 stuks in folie

• 40 x 38 cm 
  (ook in andere maten verkrijgbaar)
• Per stuk ¼ gevouwen
• 10 stuks in folie

Economisch: geen 
logistiek wasproces nodig. 
‘Verdwijnen’ materialen 
minder kostbaar. Lagere 
cost per use.

Hygiënisch: altijd 
dezelfde kwaliteit (textiel 
gaat met elke wasbeurt 
achteruit). Minder kans 
op kruisbesmetting en 
methodefouten. 

Efficiënt: sneller, vooraf 
bevochtigen van moppen 
levert tijdwinst op. Ideaal 
voor kleinschalige objecten, 
sleutelpanden en diverse 
afwerkingsmaterialen.

Ergonomisch: Niet meer 
wringen, geen handelingen 
met emmers en sop (niet 
meer bukken en tillen). Prettig 
werken door inzet van juiste 
materialen en technieken.  
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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.

HEEFT U VRAGEN? 
Onze specialisten helpen u graag verder, bel naar 053 - 434 43 43 

of stuur een e-mail naar info@carellurvink.nl.


