
  

We make your 
felt creation fully hi-tex



Ons industrieel vilt wordt toegepast bij de meest uiteenlopende (productie)processen en wordt 

gebruikt voor o.a. afdichting, isolatie, bescherming en demping. Ontwerpers werken ook graag met 

ons industriële vilt, vanwege de verschillende diktes en densiteit. Van viltstroken en stansdelen tot 

speciale vormen.

Onze passie voor wolvilt
Onze geschiedenis gaat ver terug in de tijd en is nauw verweven met de ontwikkeling van de confectie 

en de handel in textiel in Duitsland en Nederland. Wat in 1875 begon met de verkoop van textiel voor 

de lokale zuivelindustrie vanuit de firma Gebroeders Lampe, ontwikkelde zich al snel tot importeur, 

confectioneur en groothandel in textiel. 

Met ons wolvilt maken wij producten die een totaalbeleving creëren en alle zintuigen activeren. 

Oftewel, duurzame oplossingen met vilt. Vanuit onze eigen productie, met gepassioneerde vakmensen 

en wolvilt van hoogwaardige kwaliteit. Al vanaf het eerste moment zijn wij gecharmeerd door dit 

prachtige natuurproduct vanwege de uitstraling en de unieke eigenschappen. Zo is wolvilt van nature 

waterafstotend en geluidsabsorberend.

Van akoestische oplossingen tot interieurinrichting bij (internationale) bedrijven, scholen en musea. 

Vilt is een zeer gewild materiaal bij moderne, sfeervolle interieurstyling.

Vilt & design: interieurstyling

Industrieel vilt

Ontdek de veelzijdigheid van wolvilt
Wij ontwikkelen regelmatig producten in samenwerking met architecten, projectinrichters, 

vormgevers en ontwerpers. 

Heeft u een concept of concreet ontwerp voor een nieuw product?  Wij zorgen voor de juiste 

materiaalkeuze, bewerkingen en techniek!



Wij leveren zowel meterwaar als maatwerk voor uw unieke product. Veel doen we vanuit onze eigen 

productielocatie in Sneek waar we jarenlang ervaring hebben met het snijden en bewerken van 

viltproducten voor de meest uiteenlopende branches. Met onze innovatieve snijmachines  kunnen wij 

snel, efficiënt, maar bovenal zeer nauwkeurig snijden. Ook voor het confectioneren van uw product 

kunt u bij ons terecht. Dit geldt zowel voor grote series als kleinere afnames. Al onze producten worden 

nauwkeurig gecontroleerd voordat ze onze productie verlaten, zodat ze aan alle eisen en wensen 

voldoen. Daarnaast hanteren we strenge veiligheidsnormen en is ons bedrijf ISO 9001 gecertificeerd. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij denken graag met u mee.

Snijden

Stansen

Lassen

Confectioneren

Zelfklevend maken

Lasersnijden

Innovatieve maatwerk oplossingen vanuit onze 
eigen productie 

Ervaar de kwaliteit van onze materialen
Duurzaam materiaal en pure vakkennis, dat is onze basis. Van inkoop tot bewerkingsproces, 

onze gedrevenheid zie je overal terug. Zo onderscheiden we ons en zo worden we 

gewaardeerd door onze klanten. 

Blom&Blom



 Diervriendelijk geproduceerd 

 Zonder bindmiddelen 

 Zonder negatieve impact op het milieu

Ons hoogwaardige wolvilt is gemaakt van 100% merino wol en verkrijgbaar in diverse kleuren en 

diktes. De grondstoffen voor de basiskleuren van onze collectie zijn: 

 100% biologisch afbreekbaar

 Gemaakt van pure wol

 De kleurvilten worden ecologisch verantwoord geproduceerd

Van nature is het vilt:

 Water- en vuilafstotend

 Luchtzuiverend

 Slijtvast

 100% afbreekbaar

 Onbrandbaar

Duurzame eigenschappen van 100% merino wol

Onze liefde voor natuurlijke materialen
Wij maken graag gebruik van ‘groene’ en ecologisch verantwoorde producten. Wol is 

één van oudste textielvezels. 

Het werd al gebruikt in het stenen tijdperk vanwege de hoge kwaliteit en veelzijdigheid. 

Dit is ook de reden dat het nog steeds graag én veel wordt gebruikt. 

Ons wol is voornamelijk afkomstig uit Australië en Nieuw Zeeland, waar de schapen op verantwoorde 

wijze worden gehouden. Wij werken bewust met mooie, kwalitatieve materialen die voldoen aan de 

volgende eisen:

 Geluidsabsorberend

 Vrij van chemische stoffen



Van minimalistisch ontwerp tot stoere eyecather 

Een eigen ontwerp laten maken? 
Ons wolvilt  is beschikbaar in veel verschillende materiaalsoortden, diktes en 

natuurtinten. Wij helpen u graag de juiste keuze te maken voor een ontwerp. Van een 

kleurenwaaier tot gericht advies over de toepassing en/of het gebruik.

We kunnen samen met u de samenstelling bepalen. U kunt aangeven aan welke eigenschappen het 

product moet voldoen. Het enige dat wij van u nodig hebben is een tekenbestand!

Gebruiksgemak, ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering worden optimaal op elkaar afgestemd. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat we de gewenste eigenheid en karakter kunnen geven aan het product 

en/of project!

Metro XL

Netsupport Studio Frederik Roijé



Nieuw interieur én meteen akoestiek 
verbeteren?
Het ontbreken van zachte materialen zoals tapijt, gordijnen en wandbekleding zorgt 

voor een kil klimaat. Een goede akoestiek zorgt voor een betere productiviteit en sfeer. 

Onze vilttapijten, vilten wandbekleding, viltgordijnen en plafondpanelen zorgen ervoor 

dat galm en ongewenste reflecties verdwijnen. 

ZENBER Architecten; (interieur)architect
WoOL Amsterdam; productontwerper

Ons wolvilt is gemakkelijk te verwerken vanwege de structuur van het materiaal. Architecten, 

projectinrichters, vormgevers en ontwerpers werken er dan ook graag mee. Benieuwd naar de 

mogelijkheden? Wij komen graag langs voor een gericht advies!

Duurzame interieurbouw en projectinrichting

“De akoestische wanden die door Eurofelt zijn geplaatst zorgen niet alleen voor een prettige 

akoestiek; de hele uitstraling van de afdeling is er op vooruit gegaan! Daarnaast hebben we 

optimaal gebruik kunnen maken van de ruimte, waar we meerdere werkplekken hebben gecreëerd.” 

Friesland College, Leeuwarden. Frits Stolzenbach, Instructeur Beheer (Mediagames & IT)



Stoere ontwerpen met een robuuste
structuur
Industrieel (technisch) vilt is een veelgebruikt materiaal dat dagelijks wordt toegepast in 

elke tak van industrie. Het is vaak onzichtbaar verwerkt in machines of eindproducten, 

maar wel degelijk onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd vanwege de sterkte en de 

beschermende eigenschappen.

Vanwege de dikte van het materiaal en de uitstraling wordt het materiaal ook graag 

gebruikt bij design- en interieuroplossingen.

Ontdek de bijzondere eigenschappen van 
industrieel vilt
Vilt absorbeert schokken en trillingen en is dus uitermate geschikt voor het bekleden van kisten en het 

beschermen van producten tegen beschadigingen tijdens transport. 

De bijzondere eigenschappen als slijtvastheid, veerkracht, samendrukbaarheid, teruggavevermogen, 

thermisch vermogen en demping maken het uitermate geschikt voor de volgende toepassingen:

 Afdichting

 Bescherming

 Smering

 Polijsten

 Isolatie

 Reiniging 

 Geluidsdemping

Deze eigenschappen maken het materiaal ook erg gewild onder interieurinrichters en architecten. 

Van akoestiekoplossingen tot industriële ontwerpen. Daarbij is vilt biologisch afbreekbaar en een 

uitstekend product voor duurzame ondernemingen. Ons wolvilt is leverbaar in diverse diktes, densiteit 

en afmetingen.



Lampe Group
sinds 1875 creators of hi-tex solutions
Eurofelt is onderdeel van Lampe Group. Lampe Group is gespecialiseerd in het verwerken van hoogwaardige (textiele) materialen. De 
producten en diensten van onze divisies  sluiten sterk op elkaar aan, waardoor wij garant staan voor een complete en unieke aanpak. Daar 
waar Lampe Group vooral gericht is op industriële toepassingen, is de organisatie van Eurofelt vooral gericht op de vervaardiging van op 
maat gesneden (vilt)producten. Benieuwd wat wij allemaal voor u kunnen betekenen? Wij vertellen er graag meer over!

Maatwerk nodig? Wij ontwikkelen en produceren ‘specials’, producten waar 
een ‘standaard’ artikel niet voldoet, denk aan; sportartikelen, medisch textiel, 
defensie en outdoor tot zaadveredeling en transport. 
www.techtex.nl

Voor het nauwkeurig scheiden van vaste en vloeistoffen leveren wij de 
benodigde zeeframen en zeefbespanningen. Daarnaast hebben wij fexibele 
oplossingen met ons totaalassortiment in solids en bulkhandling! 
www.flextex.nl

Wij ontwikkelen complete projecten in nauwe samenwerking met 
architecten, projectontwikkelaars, interieurbouwers en designers! 
Viltproducten voor technische toepassingen, maar ook in design en interieur. 
www.eurofelt.nl

Terugbrengen van stofemissie? Optimaal binnenklimaat en bescherming 
tegen fijnstof? Of een perfect functionerend vloeistof of afvalwater proces? 
Wij bieden dé oplossing met ons totaalassortiment in filtertechniek! 
www.filtex.nl

Wij bedienen al decennia lang de industriële wasserijen en stomerijen met 
textiele artikelen en onderhoudsartikelen. Met onze monteurs zijn we 24 uur 
per dag inzetbaar voor montages van de artikelen op en rondom de mangel!
www.laundrytex.nl



www.eurofelt.nl

Klompenmakersstraat 10 
8601 WR Sneek (Nederland)

+31 (0)515 41 25 41

info@eurofelt.nl

Contactgegevens


