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Vilt, ook voor ùw branche!
 
 

 

Veelzijdig vilt

Vilt is een veel gebruikt materiaal dat dagelijks wordt toegepast in
elke tak van industrie. Het is vaak onzichtbaar verwerkt in machines of
eindproducten maar wel degelijk onmisbaar!

Eigenschappen als slijtvastheid, veerkracht, samendrukbaarheid,
teruggavevermogen, thermisch vermogen en demping maken het
uitermate geschikt voor de volgende toepassingen: 
Afdichting                                           Isolatie
Bescherming                                    Reiniging
Smering                                             Geluiddemping

Vilt is daarnaast door zijn biologische afbreekbaarheid een
uitstekend product voor alle duurzame ondernemingen.

  

 

 

 

Maatwerk

Vilt kan in alle mogelijke vormen gesneden worden zonder te rafelen.
Enkele voorbeelden zijn: viltplaten, viltstroken en viltringen.

Dankzij onze computergestuurde snijmachines is Eurofelt 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.

Eurofelt levert altijd maatwerk! Neem contact op om de
mogelijkheden te bespreken.

  

 

 

Geurdekens

Als alternatief voor organische geurbestrijding heeft Eurofelt een
biodeken ten behoeve van geurbestrijding in de markt gezet.
Milieuvriendelijke bacteriën en enzymen vormen de basis voor dit
nieuwe biologische product. De hygroscopische korrels

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


 

neutraliseren de (sterke) onaangename geur en zorgen voor een
stabiele, geurneutrale omgeving.

De geurdekens kunnen voor heel diverse toepassingen worden
gebruikt. Van het bestrijden van een onaangename geur gedurende
een productieproces tot de toepassing als opbaardeken. De dekens
zijn uit voorraad leverbaar.

U kunt een proefdeken bestellen door middel van het sturen van
een e-mail naar onderstaand adres.

  

 

 

 

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 

 

http://lampetechnicaltextileseurofeltspecialproducts.createsend1.com/t/d-l-apkhd-l-j/
http://lampetechnicaltextileseurofeltspecialproducts.createsend1.com/t/d-l-apkhd-l-t/
http://lampetechnicaltextileseurofeltspecialproducts.createsend1.com/t/d-u-apkhd-l-y/

