Veelzijdig gebruik met vilt van Vilta!

Aan de slag!

Vilt - een oeroud materiaal. De verscheidenheid aan mogelijke toepassingen
lijkt bijna onbeperkt. En zo wordt Vilt vaak gebruikt daar waar je het niet
verwacht!

Gekleurd vilt MF25

Gekleurd vilt MF30

100% wolvilt
Dikte 2,0 mm +/- 0,2 mm
Dichtheid 0,20 gr/cm³
180 cm breed

100% wolvilt
Dikte 3,0 mm +/- 0,2 mm
Dichtheid 0,25 gr/cm³
180 cm breed
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Of het nu in gebruik is voor design, decoratie, tentoonstellingen, winkelinrichting, binnenhuisarchitecten, hobbywerk, etc., ons vilt is verkrijgbaar in
verschillende materiaal diktes en geweldige diversiteit aan kleuren!
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Voorbeeld
Viltstuk MF 25

Voorbeeld
Viltstuk MF 30
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*De getoonde kleuren kunnen mogelijk wat afwijken van het origineel! Andere kleuren op aanvraag.

Over ons
Het huidige Vilta b.v. werd in 1961 door de Duitse familie
Voigt opgericht als „N.V. Industrie en Handelsonderneming
Vilta“. De onderneming heeft zich van meet af aan toegelegd op de productie van, handel in en verkoop van vilt,
viltproducten en kunststoffen. Vilta b.v. is nog altijd in bezit
van - inmiddels de derde generatie van - de familie Voigt en
werkt nauw samen met partner Johannes Birkenstock GmbH
uit Wuppertal. Op die manier kunnen onze klanten profiteren van de synergie en de bundeling van onze competenties.
De grote vraag naar producten op maat beperkt zich niet
tot de wolviltproducten en leidt dan ook tot de voortdurende uitbreiding van ons assortiment. Vilta b.v. verwerkt,
veredelt en verkoopt allerlei materialen en heeft zich ook
toegelegd op de vervaardiging van hoogwaardige yogaproducten. Ons kernassortiment bestaat hoofdzakelijk uit:
• Wolvilt, viltdoek, vachten en synthetische naaldvilten
• Celrubber (NR/SBR, EPDM, CR, NBR), neopreen en
zacht rubber
• Schuimstoffen (polyether, polyester)
Dankzij de bevoorrading met alle gangbare varianten van de
grondstoffen kunnen wij korte levertijden waarborgen voor
specifiek voor de klant te vervaardigen producten. Dankzij
de competenties binnen ons concern kunnen wij alle sectoren
van dienst zijn, zoals automotive, machinebouw, elektrotechniek, meubelindustrie, metaalverwerking, staalindustrie,
installatiebedrijven, instrumentmakers enz. enz. Het machinepark wordt voortdurend aangepast aan ons veelzijdige

assortiment Behalve diverse stansmachines (bijv. automaten,
balkstansen) gebruiken we ook snijmachines (bijv. rolsnijders, strokensnijders, sheeters) en cacheermachines voor
het aanbrengen van de zelfklevende laag. Om uitval bij de
productieprocessen te voorkomen beschikken we altijd
over diverse machines van hetzelfde type.
Dankzij onze ervaren en gemotiveerde werknemers kunnen
we optimale flexibiliteit waarborgen, de overeengekomen
levertermijnen nakomen en zorgen dat de producten exact
voldoen aan de wensen van de klant. Dat heeft ons gemaakt
tot een succesvolle partner voor zowel talloze global players als de kleinere bedrijven „om de hoek“. Neem contact
met ons op.
Wij zijn gespecialiseerd in
• Rollen en platen
• Producten op maat
• Vormstansdelen
• Stansdelen op rollen
• Eenzijdig of aan weerszijden voorzien van
zelfklevende laag
• Hoogwaardige producten voor yoga en meditatie

Ontdek onze andere
producten - Rubber
en Yoga-producten –
op www.vilta.nl

Vilta b.v.
Sierenborch 5
1043 BA Amsterdam
Nederlands
Fon +31 (0) 20 6841139
Fax +31 (0) 20 6811620
E-Mail info@vilta.nl
Web www.vilta.nl

