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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 effi  ciënt 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.
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Artikelnummer 100867678
Soft Care Des E (500ml) 
Deze desinfecterende 
handalcohol is gebaseerd 
op ethanol en daardoor zeer 
effectief tegen residente en 
transiënte fl ora zoals bacteriën, 
schimmels, gisten en virussen. 
Soft Care Des E bevat een 
huidverzachter die irritaties 
en uitdroging voorkomt en 
wordt toegepast zonder water. 

Artikelnummer 100860438
Soft Care Des E (100ml)
Deze desinfecterende 
handalcohol is gebaseerd 
op ethanol en daardoor zeer 
effectief tegen residente en 
transiënte fl ora zoals bacteriën, 
schimmels, gisten en virussen. 
Soft Care Des E bevat een 
huidverzachter die irritaties 
en uitdroging voorkomt en 
wordt toegepast zonder water. 

Artikelnummer 71790
CaluClean disposable 
desinfectiemop
CaluClean desinfectiemoppen 
worden vooraf bevochtigd met 
een desinfectant. Deze moppen 
nemen ca. 170 ml. product 
op en geven het vervolgens 
gedoseerd af. Voldoende voor 
middelgrote oppervlaktes, zoals 
patiëntenkamers, verloskamers, 
behandelpoli’s en OK’s.

Artikelnummer 995056
MoliCare Skin vochtige 
washandjes
Zachte, geïmpregneerde 
washandjes voor de reiniging 
van het hele lichaam. 
pH-neutraal, geen water nodig 
en afspoelen en afdrogen 
is overbodig. 

Artikelnummer 7517947
Divosan ETHA-plus
Divosan ETHA-plus is een 
desinfectiemiddel op basis van 
77% ethanol en zeer effectief 
tegen bacteriën, schimmels 
en virussen. ETHA-plus is 
eenvoudig en snel toepasbaar 
op plaatsen met een hoog 
besmettingsniveau, laat geen 
residu achter en verdampt 
geheel. 

Artikelnummer 868S, 868M, 868L
Supergloves Bluple nitril
Disposable nitril handschoenen 
in de maten S, M en L. Deze 
ongepoederde handschoen 
met microstructuur patroon 
op de vingertoppen is, ondanks de 
geringere dikte (3,2 mil), 
sterk en bijzonder comfortabel.

Artikelnummer 100950790
Suma Tab D4 
chloortabletten
Chloortabletten voor het 
desinfecteren van alle 
oppervlakken. Werkt snel 
en effectief tegen een breed 
scala aan micro-organismen. 
Effectief bij lage temperaturen 
en korte contacttijden (5 min). 

Artikelnummer 7517947
Divosan ETHA-plus
Divosan ETHA-plus is een 
desinfectiemiddel op basis van 
77% ethanol en zeer effectief 
tegen bacteriën, schimmels 
en virussen. ETHA-plus is 
eenvoudig en snel toepasbaar 
op plaatsen met een hoog 
besmettingsniveau, laat geen 
residu achter en verdampt 
geheel. 
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Artikelnummer 71793
CaluClean pre-wet 
disposable mop   
Een 3-laags disposable 
pre-wet mop met hoog 
absorptievermogen. 
Water toevoegen en 
klaar voor gebruik.

Webshop en servicecenters
Benieuwd naar de rest van ons assortiment? Bezoek onze webshop via carellurvink.nl of 
kom langs in een van onze servicecenters in Enschede, Hilversum of Winschoten. 

Artikelnummer 71785
CaluClean disposable 
microvezeldoek (roze)
Hoge kwaliteit microvezel, voelt 
aan als textiel. Voor eenmalig 
gebruik, zeer hygiënisch. 
Kan zowel droog als vochtig 
gebruikt worden.

Artikelnummer 2820
3M veiligheidsbril 
Design Line 
Dit zeer lichte model 
veiligheidsbril biedt uitstekende 
oogbescherming en een 
optimaal gezichtsveld. 

Artikelnummer 7350
KOMO afvalzak
Afvalzak met trekband voor het 
weggooien van de vervuilde, 
gebruikte artikelen. 

Artikelnummer 87426
CaluGuard Comfort 
isolatieschort (wit)
Volledig polyethyleen gecoat 
met verstelbare linten bij nek 
en rug voor een juiste pasvorm. 
Met gebreide manchetten en 
zeer geschikt om de drager 
te beschermen bij vochtige 
omstandigheden, zoals urine, 
ontlasting en braaksel.

Artikelnummer 87300
CaluGuard Basic 
schoenovertrek (blauw)
De schoenovertrek wordt 
gebruikt om bacterieoverdracht 
van schoenzolen en de vloer 
te voorkomen. Deze CaluGuard 
schoenovertrek is waterdicht 
en vervaardigd uit 100% 
polyethyleen. 

Artikelnummer 87396
CaluGuard Basic 
mondmasker (groen)
Dit mondmasker is vervaardigd 
van 3-laags tissuepapier en 
voorzien van vier non-woven 
hoofdbandjes. Het mondmasker 
heeft een uitstekende pasvorm 
en wordt geleverd in een handig 
dispenserdoosje.

Artikelnummer 87381
CaluGuard Basic 
haarnet (wit)
Het CaluGuard Basic haarnetje, 
de zogenoemde Clip Cap, is 
vervaardigd van non-woven 
PP materiaal en beschermt 
producten en omgevingen 
vanuit hygiënisch oogpunt.

Artikelnummer 71780
CaluClean disposable 
microvezeldoek (blauw)
Hoge kwaliteit microvezel, voelt 
aan als textiel. Voor eenmalig 
gebruik, zeer hygiënisch. Kan 
zowel droog als vochtig gebruikt 
worden.
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Veiligheidsinformatieblad en/of gebruiksaanwijzing aanwezig in de Outbreak Box.

Onderstaande producten vindt u in de Outbreak Box.
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BESTELFORMULIER
Outbreak Box 

Product Art. nr Aantal Omschrijving 

Bluple nitrile 868S 1 doos Disposable handschoenen (maat S)

Bluple nitrile 868M 1 doos Disposable handschoenen (maat M)

Bluple nitrile 868L 1 doos Disposable handschoenen (maat L)

Soft Care Des E (500ml) 100867678 1 fles Handdesinfectiemiddel

Soft Care Des E (100ml) 100860438 5 fles Handdesinfectiemiddel

MoliCare Skin 995056 1 pak Vochtige washandjes

Divosan ETHA-plus (500ml) 7517947 1 fles Desinfectiemiddel

Suma Tab (300 tabletten) 100950790 1 pot Chloortabletten

CaluClean pre-wet disposable mop 71793 1 pak Disposable reinigingsmop wit

CaluClean desinfectiemop 71790 1 pak Disposable desinfectiemop

CaluGuard Basic mondmasker 87396 1 pak Mondmasker groen met bandjes

CaluGuard Basic haarnet 87381 1 pak Haarnet wit

CaluGuard Basic schoenovertrek 87300 1 pak Schoenovertrek blauw

CaluGuard Comfort isolatieschort 87426 1 pak Isolatieschort wit met PE laag

CaluClean disposable microvezeldoeken 71780 1 pak Disposable microvezeldoek blauw

CaluClean disposable microvezeldoeken 71785 1 pak Disposable microvezeldoek roze

3M veiligheidsbril 2820 1 stuk Veiligheidsbril polycarbonaat helder

KOMO afvalzak 7350 1 rol Afvalzak met trekband

Bedrijfsnaam 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

E-mail

Dit bestelformulier kunt u mailen naar info@carellurvink.nl, geef uw bestelling door via 053 - 434 43 43 
of bestel eenvoudig via www.carellurvink.nl.


