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Nieuwsbrief

Kent u de mogelijkheden van vilt?
VILTPROJECTEN
De afgelopen tijd hebben wij en onze opdrachtgevers niet
stil gezeten!
Hier ziet u het resultaat van een project waarbij ons vilt is
toegepast. Eurofelt heeft het vilt op maat gesneden naar
een ontwerp van Land Interieurbouw Surhuisterveen. Het
vilt is toegepast in een scholengemeenschap.
Wilt u uw viltproject terugzien in onze volgende nieuwsbrief?
Neem dan contact met ons op!

TASSENLIJN
Naast meterwaar voor uw (design) product, heeft Eurofelt
ook een eigen productlijn naar een ontwerp van Henk
Lampe.
Onze duurzame tassen zijn gemaakt van 100% wol, vrij van
schadelijke stoffen voor mens en milieu. Gemaakt in eigen
atelier in Sneek.
Via onze website wolvilt.nl kunt u de drie verschillende
formaten bekijken en bestellen, klik hier om onze productlijn
te bekijken.
Het assortiment bestaat tevens uit diverse
iPad-/iPhonehoezen. Onze standaard viltproducten
kunnen wij voor u personaliseren door het te voorzien van
uw bedrijfslogo/-naam.

SNIJTECHNIEKEN

Eurofelt heeft jarenlange ervaring met het snijden en
bewerken van viltproducten voor de meest uiteenlopende
branches.
Dankzij onze computergestuurde snijmachines zijn wij in
staat uw producten zo goed, snel, efficiënt, maar bovenal
zeer nauwkeurig te snijden.
Naast vilt verwerken wij rubber, schuim, leder,
pakkingmateriaal en diverse textielen. Er zijn vrijwel geen
beperkingen.
In welke vorm u uw product ook wilt laten snijden: Eurofelt
levert altijd maatwerk! Neem contact op om de
mogelijkheden te bespreken.

SOCIAL MEDIA
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

