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Vilt werk(t)!
 
 

 

Vilten scheidingswanden

Opdrachtgevers kiezen vaak voor vilt vanwege het
decoratieve aspect, maar de dempende werking die
vilt heeft, met name voor de akoestiek, speelt zeker
mee in de keuze voor vilt.

Dubbelzijdige scheidingswanden zijn de ultieme
oplossing om werkruimtes flexibel en veelzijdig in te
richten. Als u kiest voor een vilten scheidingswand kunt
u de scheidingswanden tevens gebruiken als
presentatiewand.

Het hiernaast afgebeelde project is ontworpen en
geproduceerd door Cenes Drachten. Zij hebben
hiervoor een keuze gemaakt uit ons uitgebreide
viltcollectie. 

Wilt u uw viltproject terugzien in onze volgende
nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op!

  

 

 

 

Vilt & confectie

Eurofelt beschikt over eigen productiefaciliteiten. Ook
voor het confectioneren van uw product kunt u bij ons
terecht. Dit geldt zowel voor grote series als kleinere
afnames.

Wij zijn er trots op dat onze werknemers allen hun
eigen specialiteit hebben. Door bundeling van deze
specialiteiten weten wij waar wij het over hebben als
het gaat om de mogelijkheden van technische- en
designmaterialen en de verwerking ervan.

Informeer naar de mogelijkheden!

  

 

http://lampetechnicaltextileseurofeltspecialproducts.createsend1.com/t/d-e-ahkkjt-l-r/


 

 

Vilt en meubelglijders

Meubelglijvilt voor onder de poten van
(design)meubelen, zorgt ervoor dat de vloer niet
beschadigd. Eurofelt levert kwalitatief hoogwaardige
viltstroken in diverse afmetingen met een
grote kleefkracht waardoor deze niet snel loslaat. Het
vilt is gemakkelijk op maat te knippen in elke gewenste
vorm.

Kenmerken:
- Zeer slijtvast
- 100 cm lang en 5 of 10 cm breed
- Dikte ca. 4 mm
- Gemakkelijk aan te brengen
- Leverbaar in bruin en ecru kleur

U kunt de viltstroken via onze webshop bestellen.
Voor viltstroken van 5 cm breed klik hier.
Voor viltstroken van 10 cm breed klik hier.

  

 

 

 

Titel social

Om u helemaal up-to-date te houden van onze laatste ontwikkelingen zijn wij actief
op diverse social media. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze
activiteiten, acties en bevindingen? Volg ons dan meteen!

 

   

 

 

 

 

Voor meer informatie:
T: 0515 412 541
F: 0515 412 543
E: info@eurofelt.nl 
W: www.eurofelt.nl

 

 
Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden 

 

http://lampetechnicaltextileseurofeltspecialproducts.createsend1.com/t/d-l-ahkkjt-l-j/
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