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BEWERKINGEN
Eurofelt beschikt over eigen productiefaciliteiten. De pro-
ductieorganisatie is ISO 9001 gecertificeerd. Door onze vak-
bekwame medewerkers en uitgebreid machinepark kunnen 
wij uiterst flexibel inspelen op uw wensen!
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SNIJDEN

STANSEN

CONFECTIONEREN

LASERSNIJDEN

ZELFKLEVEND MAKEN

LASSEN

VILT EN DESIGN
Architecten, projectinrichters en vormgevers werken graag 
met (wol)vilt. Speciaal voor deze doelgroep heeft Eurofelt 
hoogwaardige viltkwaliteiten in het assortiment in diverse 
kleuren en diktes.  
 
Eurofelt heeft voor veel ontwerpers viltprojecten 
uitgevoerd. Onze vakkennis gecombineerd met uw ideeën 
zorgt voor een prachtig eindresultaat. 
 
Bij Eurofelt kunt u meterwaar bestellen of halffabrikaten 
en/of eindproducten laten vervaardigen. 

BEWERKT VILT
Het is ook mogelijk om uw unieke product bij Eurofelt te laten 
ontwikkelen. U kunt zelf de samenstelling en/of de eigenschappen 
waaraan het product moet voldoen, aangeven.

Na aanlevering van een tekenbestand kan Eurofelt het materiaal 
verwerken in zowel organische als geometrische vormen. Er zijn vrijwel 
geen beperkingen! Ook confectie behoort tot de mogelijkheden.

MAATWERK
INNOVEREND

MATERIALENKENNIS

NATUURLIJK MATERIAAL
BRANDVERTRAGEND
VORMVAST
ISOLEREND

EIGENSCHAPPEN WOLVILT

VILTSPECIALS

INDUSTRIE-/ BOUWVILT
Eurofelt levert vilt en technisch textiel voor de meest 
uiteenlopende productieprocessen. Wolvilt en synthetisch 
vilt, wit of gekleurd. Naaldvilt met of zonder inlaagweefsel. Vilt 
in diverse uitvoeringen zoals zelfklevend, brandvertragend, 
water- en vuilafstotend. In verschillende kwaliteitsgradaties 
en densiteiten. Industrievilten kunnen voor verschillende 
doeleinden worden ingezet:

SMERING
AFDICHTING
ABSORPTIE
BESCHERMING
REINIGING
POLIJSTEN  
DEMPING

AUTOMOTIVE
BOUW- EN GRONDWERK

DEFENSIE
GLASINDUSTRIE
MACHINEBOUW

METAALBEWERKING
MUZIEK- EN GEREEDSCHAP

VERPAKKINGEN
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

DIVERSE
TOEPASSINGEN

EUROFELT PRODUCTS
Eurofelt is een merk van Lampe Technical Textiles, 
gespecialiseerd in het verwerken van hoogwaardige 
(textiele) materialen.

Eurofelt beschikt over een zeer breed assortiment vilt, zoals 
wolvilt, diverse synthetische kwaliteiten en samenstellingen 
hiervan. Daarnaast levert Eurofelt (gecoat) textiel, weefsels, 
breisels, gazen en vliezen.

EFFICIËNT
MAATWERK

VEEL VOORRAAD 
EIGEN PRODUCTIE

BREED ASSORTIMENT
SPECIALISTISCHE KENNIS 

VRIJWEL GEEN BEPERKINGEN

WAAROM KIEZEN VOOR  
EUROFELT PRODUCTS?

AKOESTISCH VILT
Een betere productiviteit en sfeer bereikt u door 
een goede akoestiek. Viltobjecten nemen galm 
en ongewenste reflecties in een ruimte weg. Voor 
akoestische vraagstukken en advies staan wij u 
graag te woord.
 
Eurofelt levert meterwaar en snijdt viltobjecten naar 
uw ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn vilttapijten, 
wandbekleding, viltgordijnen en plafondpanelen.

Kleine afname?kijk eens op wolvilt.nl

CREATING YOUR PRODUCT

Viltt

Henk Lampe / Gemeente SWF

Evelien Lulofs / Kisses

Meterwaar

Zelfklevend

Maatwerk


