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KLEDING 
DIE HET 
VERSCHIL
MAAKT.



QR CODE? SCAN! 
Ontdek een QR-code op een van onze pagi-
na’s, scan hem met uw mobiele telefoon en zie 
hoe het product tot leven komt. Nieuwsgierig? 
Hiernaast vindt u al de eerste code!
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HET VERSCHIL 
MAKEN WIJ MET 
KWALITEIT TOT 
IN DE KLEINSTE        
DETAILS
Het leveren en upgraden van kleding is ons vak en dat 
verstaan wij goed. Een product moet de toon van het 
bedrijf uitstralen en die opdracht kunt u uitstekend aan 
ons toevertrouwen.

Lurvink Textiel is zoals veel zelf opgestarte ondernemingen klein begonnen, maar in negen jaar tijd uitgegroeid 
tot een volwaardig textielbedrijf met klanten door heel Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Wij zijn enorm gepassioneerd voor ons vak en dat maakt dat wij ons uiterste best doen voor de klant. Al het 
contact is persoonlijk, waardoor u nooit lang hoeft te wachten op antwoorden.

Een uitstekende service vinden wij ontzettend belangrijk, omdat kleding leveren en upgraden 
een specifiek vak is met veel mogelijkheden.

Kom bij ons met al uw 
wensen, dan vertalen wij 
die naar goed geklede 
vakmensen.
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Tijdens het realisatieproces wordt intensief contact gehouden met de opdrachtgever, 
zodat tijdens iedere stap nog van richting kan worden veranderd om uit te komen bij 
het perfecte eindresultaat. Deze mate van betrokkenheid in combinatie met onze 
jarenlange ervaring maakt dat we de beste kwaliteit kunnen leveren voor uw bedrijf.

HSP Pumps - Ridderkerk
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VOEG EEN PERSOONLIJKE TOUCH TOE

SKELETON SOFTSHELL JACKET
SKELETON LADY SOFTSHELL JACKET
100% polyester met TPU membraan. Buitenkant: 100% 
polyester fleece, 280 g/m². Voering: 100% polyester, 
grammage body 80 g/m², grammage capuchon en mouwen 
60 g/m². Wattering: 100% polyester

Gevoerde softshell met verwijderbare capuchon, 
voorgevormde mouwen en trekkoord onderaan de zoom. 
De mouwen zijn verstelbaar met een velcro. Voorzakken en 
borstzak met ritssluiting, twee binnenzakken met ritssluiting 
en een zak in membraanvoering.
XS - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

TRIAL SOFTSHELL JACKET 
TRIAL LADY SOFTSHELL JACKET 

Softshell, 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m², 
binnenzijde geborsteld.

Softshell jas in licht stretchmateriaal. Tweekleurige 
ritssluiting vooraan en zijzakken met ritssluiting.   

Aanpasbare mouwen met velcrosluiting en 
trekkoorden aan de boord onderaan. Zippullers in 

contrasterende kleur. Deze kunnen indien  gewenst  
vervangen worden door andere beschikbare kleuren

XS - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

KARTING JACKET
KARTING LADY JACKET

Softshell: 96% polyester, 4% elastaan, 280 g/m², 
binnenzijde geborsteld

Onze populaire softshell Trial is nu ook verkrijgbaar 
met afneembare capuchon! Reflecterende bies op de 
rug voor een betere zichtbaarheid. Schuinlopende 
zijzakken. Tweekleurige ritssluiting vooraan en aan de 
zijzakken. Aanpasbare mouwen met velcrosluiting en 
elastische trekkoorden aan de boord onderaan. 
XS - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

EXPEDITION JACKET
EXPEDITION LADY JACKET

Softshell: 94% polyester, 6% spandex, gebonden 
met polyester fleece materiaal 2) 100% polyester 
met “Bluesign” wattering (body: 100 g/m², 
mouwen: 80 g/m²)

Lichte jas in twee materialen: juk en zijpanelen in 
softshell en body (voor-en achterkant) en mouwen in 
een ander lichtgewateerd materiaal. Contrasterende 
ritssluiting en gekleurde zippullers. De zippullers 
kunnen indien gewenst vervangen worden door één 
van de andere beschikbare kleuren.
XS - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

HOMERUN SWEATSHIRT

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m² (120 grijs 
mêlée: 85% katoen, 15% viscose)

Sweatshirt met polokraag. 2 x 2 rib met elastaan 
aan de boord onderaan en aan de manchetten. 

Oeko-tex.
XS - 5XL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

ROUNDERS RSX 1/2 ZIPP (UNISEX)

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²

Sweatshirt met korte ritssluiting. 2 x 2 rib met 
elastaan aan de boord onderaan en aan de 
manchetten. De zippullers zijn in een contrasterende 
kleur. Deze kunnen indien gewenst vervangen 
worden door één van de andere beschikbare kleuren. 
Oeko-tex.
XS - 5XL

grijs mêlee 
(120)

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

grijs mêlee 
(120)

MAAK HETVERSCHIL EN MAAK DE LOOK AF MET ZIPPULLERS, KNOPEN, 
STOPPERS OF TAPE IN JOUW KLEUR

V
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FASTPITCH LADY HOODED SWEATER

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²

Hoody met 2x2 rib met elastaan aan de boord 
onderaan en aan de manchetten.De stoppers van 
de trekkoorden zijn in contrasterende kleur. Deze 
kunnen indien gewenst vervangen worden door één 
van de andere beschikbare kleuren, passend bij de 
huisstijl en/of logo van uw onderneming. Oeko-tex.
XS - 5XL | XS - XXL

SOFTBALL RSX SWEATSHIRT UNISEX

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m² (120 grijs 
mêlée: 85% katoen, 15% viscose)

Sweatshirt met ronde hals. 2x2 rib met elastaan aan 
de boord onderaan en aan de manchetten. 

Halvemaanvormige nek. Oeko-tex.
XS - 5XL 

JAVELIN RSX
JAVELIN LADY RSX

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m² (120 grijs 
mêlée: 85% katoen, 15% viscose)

Sweatshirt met volledige, tweekleurige rittsluiting 
vooraan en lichtgebogen steekzakken. Het dames-
model heeft paspelzakken en een geribde 
opstaande kraag. De zippullers zijn in een 
contrasterende kleur. Deze kunnen indien gewenst 
vervangen worden door één van de andere 
beschikbare kleuren. Oeko-tex.
XS - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

grijs mêlee 
(120)

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

grijs mêlee 
(120)

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

grijs mêlee 
(120)

POLO SURF STRETCH
POLO SURF STRETCH LADY

95% katoen, 5% elastaan, 200 g/m²

Polo piqué met stretch. Het herenmodel heeft een drieknoop 
sluiting en het damesmodel heeft 4 knopen. Neklint, zijsplitjes 
en geribde manchettten. Oeko-tex.
S - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

grijs mêlee 
(120)

HEAVY V T-SHIRT
HEAVY V T-SHIRT LADY

100% katoen, 160 g/m²

Moderne, aansluitende V-hals T-shirt met versterkte 
schoudernaden en dubbelgestikte halsopening. Elastaan in 
boord. Geribde nek in vier lagen. Oeko-tex.
S - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

grijs mêlee 
(120)

HEAVY T-SHIRT
HEAVY T-SHIRT LADY

100% katoen

Moderne, aansluitende t-shirt met versterkte schoudernaden 
en dubbelgestikte halsopening. Elastaan in boord. Geribde nek 
in vier lagen. Oeko-tex.
S - 5XL | XS - XXL

wit 
(100)

zand 
(173)

citroengeel 
(208)

fel oranje
(305)

hemelsb-
lauw
(516)

blauw
(530)

grijs mêlee 
(120)

MAG HET ZIJN?

rood 
(400)

marine 
(600)

oceaanblauw
(632)

frisgroen 
(728)

zwart 
(900)

staalgrijs
(935)

limoengroen
(730)

BEZOEK ONZE WEBSITE EN ONTDEK DAAR NOG VEEL MEER. WWW.LURVINKTEXTIEL.NL

VWELKE
KLEUR



KEIFIT
In een tijd waarin iedereen fit wil worden is 
een sportschool als Kei-Fit de place to be. 
Deze sportschool in de Achterhoek is dé 
sportschool voor het hele gezin.

Goede kwaliteit, fijn materiaal en een mooie 
Kei-Fitte uitstraling!
De samenwerking verliep top, goede 
communicatie en een snelle levering.
Sanne Tenten

ALTECO
Alteco is dé expert op het gebied van vloeren. 
Alteco levert als partner de optimale 
toegevoegde waarde door het totale project af te 
stemmen op uw wensen. 

Toen het tijd werd om onze huisstijl compleet te 
vernieuwen hebben we ook al onze 
bedrijfskleding in een nieuw modern jasje laten 
steken. We zijn zeer tevreden met het resultaat.
Marcel Golstein

BARTHOLOMEUS
Schildersbedrijf Bartholomeus uit Aalten is een 
specialist op verschillende gebieden van het schil-
dersvak: nieuw- en aanbouwschilderwerk, spuit-
werk, muurschilderingen, glas plaatsen, 
wandafwerking, onderhoudsschilderwerk en 
houtrotreparatie en timmerwerk.

Lurvink Textiel, een echte aanrader voor als je 
iemand zoekt die professioneel is, goede ideeën 
heeft en tot het uiterste gaat om de klant tevreden te 
houden.
Cilla en Jasper Veerbeek
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ROUWHORST  
TAKEN
De ervaren ambachtslieden van Rouwhorst Taken 
houden van kwaliteitsmaterialen en bijzondere 
ontwerpen. Al vanaf jonge leeftijd werken ze 
gedreven om de wensen van iedere individuele 
klant tot in detail uit te werken in unieke meubels.

We zijn zeer te spreken over de detaillering die 
mogelijk is in de kledinglijn, soms zijn het de kleine 
dingen die het net even speciaal maken voor de 
herkenning.
Ton Rouwhorst & Remco Taken
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ALOYS ROEMAAT 
TRANSPORT
Aloys Roemaat Transport is een logische partner 
op het gebied van logistiek, transport en 
warehouse. Goederen zijn in vertrouwde, profes-
sionele handen.

Wij zijn niet alleen blij met hoe de kleding eruit 
ziet, maar ook met de goede kwaliteit. Lurvink 
textiel komt met mooie, verrassende en 
gepersonaliseerde ontwerpen. In combinatie met 
het snel kunnen leveren en het waarmaken en 
nakomen van de afspraken heeft ons doen 
besluiten voor hen te kiezen.
Thomas Kruip

MARKU BOUW
Marku Bouw dateert al uit 1963 en is al jaren 
toonaangevend aan het bouwen. Ze richten 
zich voornamelijk op de utiliteitsbouw, maar ze 
steken ook zeker de handen uit de mouwen voor         
vastgoedzorg en beton & infra. 

Onze huisstijl doorvoeren in kleding die niet alleen 
praktisch is, maar ook past bij de uitstraling die 
we nastreven, dat was de opdracht die we Lurvink 
Textiel hebben gegeven. Wij zijn erg tevreden met 
het advies en de service en raden daarom 
iedereen Lurvink Textiel als kledingpartner aan. 
Koen Knufing

BEZOEK ONZE WEBSITE EN ONTDEK DAAR NOG VEEL MEER. WWW.LURVINKTEXTIEL.NL

SCAN MET UW MOBIEL:



10 L U R V I N K T E X T I E L . N L 11

2016 5706 2021 2127 2422

2423 2500 2501

2505 5630

2506 2514 2515

2519 2520 2521

2529 3406 3407 3412 3413

3520 3702 4414 5425 5426

2530 5531 5532 5535 5704

VEILIG EN 
COMFORTABEL 

WERKEN. 

WWW.LURVINKTEXTIEL.NL



VARIO - FIELDS 
OF HAPPINESS
De expert voor kunstgrastuinen, 
valondergronden en speel- en sportvelden!

Als het gaat om uitstraling en kwaliteit, leggen 
wij bij Vario zelf de lat al erg hoog. Nou, 
Lurvink Textiel legt de lat nog hoger. Met oog 
voor extra veel details heeft Lurvink Textiel 
voor ons nieuwe outfits ontworpen en 
geproduceerd. Fijn dat ze altijd goed 
meedenken en ons volledig ontzorgen!
Jasper Eppingbroek

MAXIMAVIDA
Products designed for living. Het bedrijf dat 
producten levert met oog voor detail en comfort, 
waarbij je simpel je eigen draai eraan kan geven. 
Denk hierbij aan unieke picknicktafels, 
(tuin)meubelen, dierenverblijven en 
woonaccessoires.

Ik merk aan ons team dat iedereen de nieuwe 
poloshirts en hoody’s met veel plezier draagt en 
vol trots onze merknaam uitdraagt.
Suzanne Haeck

TENTEN SOLAR
TentenSolar is een prachtig voorbeeld van een 
bedrijf dat klein is begonnen, zoals de meeste, maar 
in een rap tempo is uitgegroeid tot het boegbeeld 
van hun sector, in dit geval zonnepanelen.

“Onze” jongens zijn ook erg enthousiast. Hun 
reactie is veelal….. “ het zit lekker, modern en erg 
mooi!” !
Kortom, wij zijn een tevreden klant!
Silvia Seesing
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BLUIMINCK    
HOVENIERS
Tuindromen laten uitkomen is het motto van 
hoveniersbedrijf Bluiminck. Dit allround hoveniers-
bedrijf richt zich op ontwerp, aanleg en onderhoud 
van alle soorten buitenruimten.

Een mooi en uniek ontwerp voor onze bedrijfskle-
ding, dat is wat we zochten. Dit is meer dan goed 
gelukt, kwalitatief goede kleding en mooie details! 
Ook wanneer we enkele kledingstukken bij willen 
bestellen is dit geen enkel probleem.
Reynier Bluiminck
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RTI
Specialist in het fabriceren en monteren van 
geluidsarme compressorinstallaties. Dit bedrijf 
werkt internationaal en volledig zelfstandig. 

Na een fijn gesprek waarin ons duidelijk werd 
verteld wat de mogelijkheden waren kregen we 
een heel origineel voorstel. Hier werden we wel 
enthousiast van en we zijn dan ook erg blij met het 
uiteindelijke resultaat. Bedankt voor het 
meedenken en het uitstekende advies.
Han Rouwhorst

JOS DUSSELDORP
Transportbedrijf Jos Dusseldorp uit Lichtenvoorde 
draagt al ruim 50 jaar de zorg over uw (schadege-
voelige) goederen. Zakelijk transport, verhuizen en 
inboedelopslag behoort allemaal tot de mogelijk- 
heden van Jos Dusseldorp

Met de kleding zijn wij als management blij, maar 
ook onze mensen die de kleding dragen zijn zeer 
tevreden! En daar gaat het uiteindelijk om.
Jill Dusseldorp

BEZOEK ONZE WEBSITE EN ONTDEK DAAR NOG VEEL MEER. WWW.LURVINKTEXTIEL.NL

SCAN MET UW MOBIEL:
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Harvest & Frost is een stijlvol, chic, 
modieus merk met invloeden 

uit Engeland en Italië. 

De collectie bestaat uit zeer hoogwaardige 
en geklede overhemden, polo’s, truien, 

vesten en jassen. Uitermate geschikt om er 
in een adviserende / verkopende functie 

perfect gekleed uit te zien. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om deze 
kleding te personaliseren naar de 

gewenste huisstijl. Van het plaatsen van 
een logo tot het veranderen van de kleur 

van de knopen, de juiste kleine details 
maken het helemaal uw 

eigen bedrijfskleding.

>>
SHIRT GREEN BOW

Regular | Slim fit | Lady

100% katoen
XS - 5XL | XS - 4XL

<<
NEPTUNE POLO 
Modern | Regular | Lady

100% gekamd katoen
S-4XL | XS-XXL

STIJLVOL.
MODIEUS.
COMFORTABEL.



UNIEKE KLEDING VOOR UW BEDRIJF
Iedere branche heeft zijn eigen visie, werkflow en vakkundigheid. Het is onze taak om dit door te vertalen naar 
professionele, gepersonaliseerde bedrijfskleding die dit alles uitstraalt. Wij zijn benaderbaar voor orders van alle formaten: 
we leveren polo’s met het bedrijfslogo, maar ook grote orders zoals complete kledingpakketten met kleding voor ieder 
weertype.
 
Het drukken van textiel kan in veel mogelijkheden, afhankelijk van de wensen van de klant. Om die reden vinden wij het 
heel belangrijk dat er tijd en aandacht is voor uw wensen. Wij werken altijd samen met de klant van begin tot eind. 
We starten met een vrijblijvend oriëntatiegesprek om uit te zoeken waar uw bedrijf behoefte aan heeft. 

Vervolgens gaan wij aan de slag om uw wensen om te zetten naar uw gepersonaliseerde kleding. Pas wanneer u net zo 
enthousiast bent als wij zelf gaan we uw order omzetten naar werkelijkheid. Onze 3D tool kan u helpen met het 
visualiseren van het gewenste product. Vanzelfsprekend eindigen we met een uitgebreide evaluatie van de levering om 
zeker te weten dat u content bent met het eindproduct.
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THEO LURVINK     
UPGRADING SPECIALIST

06 - 14 31 48 79

GIJS KOLKS 
TEXTIELSPECIALIST

06 - 16 09 94 82
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BEL DIRECT MET ONZE SPECIALISTEN:
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REACTIE KLANT:
We zijn erg blij met de bedrijfskleding die we van Lurvink 
Textiel hebben mogen ontvangen. Onze ambulant 
begeleiders kregen een mooie jas met geborduurde opdruk 
op de borst. Ook ons personeel en medewerkers op de 
dagbesteding dragen nu een passende outfit voor hun 
werkzaamheden. De dames en heren zijn erg blij met hun 
nieuwe overalls. En iedereen draagt het met trots, dat is mooi 
om te zien! Bedankt voor de goede en snelle service.

LUUK PETERS
Workmate Company

Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? 

We adviseren u graag over 
de mogelijkheden!

Bel: 0544 - 76 00 40

CASE: WORKMATE COMPANY
Dit prachtige, maatschappelijk betrokken bedrijf levert de beste zorg aan vele doelgroepen. Denk 
hierbij aan ambulante begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en leer/werktrajecten. Om het 
bedrijf naar een hoger niveau te tillen, is gekozen voor bedrijfskleding van Lurvink Textiel. Zo is op de 
werkvloer duidelijk wie het aanspreekpunt is. Daarbij zorgt het werk van veel afdelingen voor slijtage 
van de kleding en het bedrijf wil dat graag op kosten van de zaak hebben staan. Het aanschaffen van 
werkkleding was om die redenen erg wenselijk en de aanschaf is dan ook zeer warm ontvangen door 
het personeel.

18 L U R V I N K T E X T I E L . N L

S C A N  D E  Q R  C O D E 
M E T  U W  M O B I E L 
V O O R  E E N  3 D 
W E E R G AV E



LURVINK TEXTIEL
H.B. Sterenborgstraat 5
7131 EM Lichtenvoorde

0544 - 76 00 40

info@lurvinktextiel.nl
www.lurvinktextiel.nl

KLEDING
DIE 
HET 
VERSCHIL 
MAAKT.


